
 DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1  األمــم المتحـدة 

  

 

نالمجميم ممممم  نن نا  م  المجمسمامتنالميملمرمامممممممنلمممحدممممم  م 
وصممل وانا   نالجي   نلااممو كنو وي ننناإلدج ئين
نالجي   نلخ   تنالجش ريعننا   ن

نالجساتناليلراممنلجلظجةنا   نالجي   نلاطرولةن
ننالجساتناليلراممنلهائةنا   نالجي   نلاجامممممم وا 

 باننالسلااننوتجواننالجحأ ن

 
Distr.: General 

7 August 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

100820    030820    20-09226 (A) 

*2009226*  

 
الجساتناليلرامممنلمحدم   نا   نالجي م  ناإلدجم ئينوصممممممممملم وان

نالجي   نلااو كنو وي نا   نالجي   نلخ   تنالجش ريعنا   
ن2020ال ور نالع ديةنالث ديةنلع من

 ، نيويورك2020أيلول/سبتمبر  4 -آب/أغسطس  31
 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

نالجساتناليلراممنلجلظجةنا   نالجي   نلاطرولة 
ن2020ال ور نالع ديةنالث ديةنلع من

 ، نيويورك2020أيلول/سبتمبر  8-11
 من جدول األعمال المؤقت 15البند 

الجساتناليلراممنلهائةنا   نالجي   نلاجامممم وا نباننالسلاممممانن
نوتجواننلاجحأ ن

ن2020ال ور نالع ديةنالث ديةنلع من
 ، نيويورك2020أيلول/سبتمبر  15-16

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

  

  
ن قيححنش  لن شيحكنبشأكنسي سةناسيحدادناليك ليفنن

 

 موجز  
في قرار المجلس التنفيــ ل لبرنــامم األمم المتحــدة ا/نمــا ي/مــــــــــــــنــدو  األمم المتحــدة للســــــــــــــ ــا   

وقرار المجلس التنفـي ل لييـةا   2018/21، وقرار المجلس التنفـي ل لمنممـا األمم المتحـدة للطفوـلا  2018/21
طلبت المجالس   2018/6األمم المتحدة للمســــــــــــاواة وين الجنســــــــــــين وام ين المرأة ة(يةا األمم المتحدة للمرأة   

ــترياي الت الد  ل ي  ــا اسـ ــداسـ ــس  سـ ــامو أولي ب ـ التنفي يا إلى الوكاالت أ  اقوم بما يلي: ةأ  عرض مقترح شـ
، بغدا اقديم مقترح شـامو نيا ي ل ي اتذ  2020انمر فده المجالس التنفي يا في يوراايا العاييا األولى لعام  

؛ ةب  إجراء اســــتعراض شــــامو لمعدالت 2020العاييا الثاندا لعام    المجالس التنفي يا قرارا ب ــــسنه في يوراايا
ــترياي كامو الت الد   ــناب عدم إنجا  اسـ ــامو؛ ة   عرض اقيدم ألسـ ــترياي الت الد ، في إطار المقترح ال ـ اسـ
في الوقت الحالي، في إطار المقترح ال ـــــاموت واســـــتجيا ( ا الســـــداســـــا ال ـــــاملا الم ـــــتركا ب ـــــس  اســـــترياي 

طلنات الم كورة أعالا ويدف عرض السـداسـا التي يم ن أ  اسـتذدميا وكاالت أ ري في منموما الت الد  لل
 األمم المتحدة كمرجعت
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ــداســـا الم ـــتركا على إطار منســـك لتفـــند  الت الد  اعتمداه الوكاالت وعلى إطار   واقوم ( ا السـ
 منسك السترياي الت الد ت

 انمر فده المجالس التنفي ياتواري في الفرع الثامن عنامر قرار ل ي  
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 الج يوي ت

 الففحا    

ت مقدما - أوال   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  4  ت

ت السدا   - ثاندا   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  4  ت

ت استرياي الت الد : األسس والمنايئ  -ثالثا   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت  5  ت

ت استرياي الت الد : فةات افند  الت الد   - رابعا   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت  6  ت

ت استرياي الت الد : المنيجدا -  امسا   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  7  ت

ت الت الد : المعدالت استرياي   - سايسا   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  9  ت

ت ا/عفاءات  - سابعا   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  13  ت

ت عنامر قرار  - ثامنا   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  13  ت

  المرفقات 

ت السدا  التاريذي السترياي الت الد   - المرفك األول   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت  15  ت

ت التفاميو الجز دا لفةات افند  الت الد   - المرفك الثاني   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  17  تت

لا للمعدالت   - المرفك الثالث   ت االفتراضدا السترياي الت الد  حسابات مففَّ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  27  ت

ت   شرح المفطلحات  - المرفك الرابع   ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت  28  ت
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ن ق  ةن-نأوالن
في قرار المجلس التنفيــ ل لبرنــامم األمم المتحــدة ا/نمــا ي ومــــــــــــــنــدو  األمم المتحــدة للســــــــــــــ ــا   - 1

، وقرار المجلس 2018/21، وقرار المجلس التنفي ل لمنمما األمم المتحدة للطفولا ةاليوندســـــــــ    2018/21
، 2018/6حدة للمرأة   التنفي ل لييةا األمم المتحدة للمســــــــــــــاواة وين الجنســــــــــــــين وام ين المرأة ة(يةا األمم المت

طلبت المجالس التنفي يا إلى الوكاالت أ  اقوم بما يلى: ةأ  اســــــــــتعراض م ــــــــــترك لتعاري  الت الد  الحالدا 
وافـــــــــندفات األن ـــــــــطا والت الد  اات الفـــــــــلا، بغدا  ياية مواءما نيجيا عبر احديد اعاري  موحدة لفةات 

ــلا على مســــتوي الت فامــــيو الجز دا، مع مراعاة مذتل  نماا  األعمال الت الد  واألن ــــطا والميام اات الفــ
في فرايي الوكاالت؛ ةب  عرض مقترح شــامو أولي ب ــس  ســداســا اســترياي الت الد  ل ي انمر فده المجالس 

، وأ  اقدم مقترحا شــــــــــــامال نيا دا ل ي اتذ  المجالس التنفي يا 2020التنفي يا في يوراايا العاييا األولى لعام  
؛ ة   إجراء اســــتعراض شــــامو لمعدالت اســــترياي الت الد ، 2020وراايا العاييا الثاندا لعام  قرارا ب ــــسنه في ي

ــناب عدم إنجا  اســـــترياي كامو الت الد  في الوقت الحالي،  في إطار المقترح ال ـــــامو؛ ةي  عرض اقيدم ألســـ
ت األربع المعندا في إطار المقترح ال ــــــــــــــاموت واســــــــــــــتنايا إلى قرارات المجلس التنفي ل ل و وكالا من الوكاال

اال الك من مداوالت مســتضد،ــا، وضــعت الوكاالت الســداســا ال ــاملا الم ــتركا ب ــس  اســترياي الت الد ت  وما
 وُيعرض في المرفك األول سدا  ااريذي موجز السترياي الت الد ت

واســـــتند الســـــداســـــا إلى إطار منســـــك لتفـــــند  الت الد  واســـــترياي(ا، وايدف إلى أ  ا و  شـــــفافا  - 2
 وواضحا بحيث يتدسر انفي (ات

  
نالاي ان-نث دي ن

اقوم الســـداســـا المنســـقا ب ـــس  اســـترياي الت الد  على إطار موحد لتفـــند  الت الد ، وبالتالي فيي  - 3
لدســـــــت مجري عملدا من عملدات الميزاندات الك أ  اســـــــترياي الت الد  يتعلك ب فالا امويو ميزاندات الوكاالت 

لوفاء ووالياايا على النحو الواري في  ططيا االسـتراادجدات وي تسـي اسـتقرار التمويو بال امو حتى اتم ن من ا
ــســــات األمم المتحدة، كما أنه حيول /نجا   ــدا والعمو المؤدارل لمؤســ ــســ أ(مدا بالغا من حيث الدعاما المؤســ

ســــتراادجدات ويننغي الم ــــاريع واحقيك النتا م بما يتم ــــى مع البرامم القطريا والنتا م المتو اة في الذط  اال
أ  اغطي جمدع الجيات المانحا الت الد  األســـاســـدا ب ـــ و اناســـبي، واســـترياي الت الد  (و ا/طار الت املي 
ال ل يجعو الك مم نا، ويزيد، في الوقت نفســــــــه، حفز التعاو  وين الوكاالت، على النحو المتو ى في  طا 

ــفافدا،   أ  ال ـــــــــراما مع األمم المتحدة اتدي ةدما كبيرة مقاوو األمين العام لإلمـــــــــالح، ويثبت، في إطار ال ـــــــ
م من أموالت ما  يقدَّ

ــترياي الت الد  بقرار الجمؤدا العاما   - 4 ــد ك لك في الدور المنوا باســـــــــــ ــترشـــــــــــ المؤرخ   71/243وُيســـــــــــ
ال ل يجرل كو أربع ســـنوات لســـداســـا األن ـــطا   ب ـــس  االســـتعراض ال ـــامو  2016مانو  األول/ييســـمبر  21

التنفي يا التي ا،ـــــــــــطلع ويا منموما األمم المتحدة من أجو التنمدا، ال ل أور  مفيومين حاســـــــــــمين يوجيا  
ســـــداســـــا من ســـــداســـــات اســـــترياي الت الد ، وي ـــــ ال  أســـــان المقترحات الحالدات و( ا  المفيوما  (ما:  أل
ن ــــطا التي ا،ــــطلع ويا منموما األمم المتحدة من أجو التنمدا بســــبا المواري العاييا ا ــــ و أســــان األ ةأ 

 طبدعتيا غير المقيَّدة؛ ةب  ال يننغي استذدام المواري العاييا في يعم المواري األ ريت

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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وي ــــــــــمو الدور المنوا بالمواري العاييا اوفير الدعم للدول األع،ــــــــــاء في وضــــــــــع قواعد أو معايير  - 5
نفيــ  الذط  االســــــــــــــتراادجدــا وفي اطبيك الــك القواعــد والمعــاييرت و(ــ ا أمر يذتل  المتحــدة من أجــو ا لألمم
الواليا المنوطا ووكالا من وكاالت انفي  الم ــــــــــــاريع، ال ســــــــــــدما بالنمر إلى الزياية التدريجدا والنســــــــــــبدا  عن
باالســـتعراض ال ـــامو ال ل المســـا(مات في المواري األ ريت ومع الك، امو الســـداســـا المنســـقا مســـترشـــدة    في

 يجرل كو أربع سنوات لسداسا األن طا التنفي يا التي ا،طلع ويا منموما األمم المتحدة من أجو التنمدات

ونتدجا لي ا العوامو، فإ  سـداسـا اسـترياي الت الد ، وك  كانت متج رة في المنيجدات التقندا المالدا  - 6
ة على ال ــــفافدا المؤســــســــدا وعلى المســــا و الســــداســــدا واعبةا المواري والمتعلقا بالميزاندا، اســــفر عن آثار كبير 

والتعاو  فدما وين الوكاالتت وا ــــــــير ســــــــداســــــــا اســــــــترياي الت الد  أي،ــــــــا إلى ما اغطده الت الد  المناشــــــــرة 
 اغطده الت الد  غير المناشرةت وما
  

ناسيحدادناليك ليف:نا ستنوالجب دئن-نث لث ن
ــير اســـــــــــــترياي الت الد  - 7 ــتراا المنمما أ  ُي فمو عدم اســـــــــــــتذدام المواري العاييا لدعم   ي ـــــــــــ إلى اشـــــــــــ

ــتري المنمما جمدع ما ات بدا من ا الد   انفي  البرامم الممولا من المواري األ ريت ومن ال،ـــــــــــرورل أ  اســـــــــ
ــترياي الت الد  ووجوب انفي  بع  الميام التي ا ــــــــ و جزء   إاا ــلدم منيجدا اســــــ ــتمرت واســــــ ما أريد ليا أ  اســــــ
يتجزأ من وجوي واليـا المنممـا والنيوض ويـا بفــــــــــــــرف النمر عن حجم انفيـ  البراممت ولـ لـك يجـا كفـاـلا  ال

 امويو ( ا الميام النالغا األ(مدا من المواري العاييات

ومن المنايئ األســــاســــدا التي الحمتيا الوكاالت لدي احديد ُنيم اســــترياي الت الد  التي يري ابدانيا  - 8
ايُئ التالدا: ةأ  موامـــلا ااناع نيم منســـك في جمدع ال دانات األربعا، مع مراعاة إمــالح في ( ا الورقا المن

األمم المتحدة األوســـع نطاقا؛ ةب  اعمدم اذفـــدا المواري العاييا الموجيا لألن ـــطا البرنامجدا؛ ة   اقليو 
بـقاء على كـفاءة اـلك ال ـدانات اـلدعم التـناقلي وين المواري العـايـيا والمواري األ ري إلى أينى حـد مم ن؛ ةي  ا/

 وقدرايا التنافسدا في سدا  التعاو  ا/نما ي العامت

ويم ن أ  ي ــــمو أل نيم منســــك الســــترياي الت الد  اوحيد منيجدا اســــترياي الت الد ، وافــــندفات  - 9
ــترياي الت الد  ( ا اغطي األمورم ثالثمتيا، وال ــداســـــا اســـ ــترياي الت الد ت وســـ ــؤدا الت الد ، ومعدالت اســـ ك ســـ

الحـد من التنـافس وين الوكـاالت على أســـــــــــــــان المعـدالت وكلى احـديـد عتنـات يندـا للتعـاو  وين وكـاالت  إلى
 المتحدة ام دا مع اافا  التمويو ال ل وضعه األمين العامت األمم

ــنَّ  الت الد   - 10 ــرةت وافــــ ــرة والت الد م غير المناشــــ ــترياُي كامو الت الد  الت الد م المناشــــ ــمو اســــ وي ــــ
اعتنار(ا ا الد  مناشـــــرة ةأل أنيا اران  ب ـــــ و مناشـــــر وبرنامم أو م ـــــروع أو اعزي إلييما، وبالمنافع التي ب

يجنييا المســــــتفيدو  من البرنامم أو الم ــــــروع ، أو باعتنار(ا ا الد  غير مناشــــــرة ةأل أنيا ال اران  ب ــــــ و 
اشـــرة من المواري العاييا أو المواري األ ري مناشـــر وبرنامم أو م ـــروع أو اعزي إلييما ت وُاســـتمري الت الد  المن

 انعا لمفدر امويو البرنامم أو الم روعت وفدما يلي أمثلا عن الت الد  المناشرة المتفلا بالبرامم/الم اريع:

 ا الد  الميمات والسفر المت بدة احديدا لتنفي  أن طا البرامم/الم اريع أو يعميا؛ ةأ  

 ء االست اريين المعينين للبرامم/الم اريع؛ا الد  الموظفين والذبرا  ةب 
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ية  ة    ــات أو الذدمات التقندا ةالت الد  المحدَّ ــداســـــ ــاريا في مجال الســـــ ــت ـــــ ا الد  الذدمات االســـــ
  ؛الم ااا بال امو: ا الد  الموظفين، والمسا(ما في إيجار الم ااا، والمرافك العاما، واالافاالت، واللوا م، وأمن

اجييز  دمات المعامالت ةال ـــــــــؤو  المالدا، وال ـــــــــؤو  ا/ياريا، والم ـــــــــتريات، ا الد    ةي  
 والمواري الن ريا، واللوجستدات ؛

المعــدات، بمــا في الــك معــدات ا نولوجدــا المعلومــات، والفــــــــــــــدــانــا، والترا دا، ويعم  ةه  
 البرامم/الم اريع؛

 بالبرامم/الم اريعترسوم مراجعا الحسابات والتقيدم المتعلقين   ةو 

واران  الت الد  غير المناشـــــــرة باليد و التنمدمي والذدمات الال ما لدعم انفي  البرامم والم ـــــــاريع  - 11
ا/نما دا ةأل ا الد  ا ــغيو المنمما ت واذفــا الت الد  غير المناشــرة للبرامم/الم ــاريع وُاســترمي وتطبيك 

ار(ا رســــوما ا ــــ و نســــنا مةويا من الت الد  المناشــــرةت وادرم  معدالت اســــترياي الت الد  غير المناشــــرة باعتن
ــدا للمنممات؛ وبالتالي، فإ  نموا  اســــــــــــترياي الت الد   ــســــــــــ الت الد  غير المناشــــــــــــرة في الميزاندات المؤســــــــــ

المناشــــرة يرمي إلى اســــترياي الت الد  المذفــــفــــا للميزاندا المؤســــســــدات وفدما يلي أمثلا على الت الد   غير 
 المتعلقا بسن طا المنمما: غير المناشرة

 ا/يارة التنفي يا على نطا  المؤسسا؛ ةأ  

 ؛المؤسسا اعبةا المواري المؤسسدا، والعالقات مع ال رامات، والدعوة واالافاالت على نطا   ةب  

 موظفو إيارة ال ؤو  المالدا والمحاسنا على نطا  المؤسسا؛ ة   

 الدعم القانوني المؤسسي؛ ةي  

 المواري الن ريا على نطا  المؤسسا؛إيارة  ةه  

 إيارة الم ااا القطريا أو ا/قلدمدا أو ا/يارة على نطا  المؤسسا؛ ةو  

 وظدفا المراجعا الدا لدا للحسابات والتحقيك على مستوي المقر وعلى مستوي الوحداتت ة   
  

ناسيحدادناليك ليف:نفئ تنتصليفناليك ليفن-نرابع ن
اسـترياي الت الد  من المنممات افـند م الت الد  وفقا ليد و معتمد ب ـ و م ـترك ل،ـما  يتطلا   - 12

اجمدع العنامــــــــر المتماثلا على النحو المناســــــــا لتعزيز المزيد من التنســــــــيك وال ــــــــفافدا وقاولدا المقارنا وين 
 التالي:  ي على النحوالوكاالت، عالوة على مسا(ما الك العنامر في احقيك النتا مت وافنَّ  الت الد  واحدَّ 

الت الد  المرانطا بالبرامم وبسن ــــــــــــطا فعالدا التنمدا التي اســــــــــــيم  ا دشممممممممطةناإلدج ئية: ةأ  
 احقيك النتا م ا/نما دا بفعالدا وا و  ضروريا ليا، والك على النحو التالي: في

ــلا ويا التي اعزي إلى عنامــــر ورنامجدا أو  المحا  : ‘1’  ــاريع   األن ــــطا والت الد  المتفــ م ــ
ــاـ ك اـلـبرامم  ــاـ دـــــــا اـلوارية ـفي وثـــــ ــاـ م ا/ـنمـــــ مـحـــــــدية، واـلـتي اســــــــــــــيـم ـفي ـاحــقـيك اـلـنتـــــ

 ؛القطريا/ا/قلدمدا/العالمدا أو في غير(ا من التراينات البرامجدا
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ا الد  األن ــــطا اات الطابع االســــت ــــارل في مجال الســــداســــات  أدشممطةنفع ليةناليلجية: ‘2’ 
داف البرامم والم ـاريع في مجاالت اركيز المنمماتت والتقني والتنفي ل الال ما لتحقيك أ(

و(ـ ا المـد الت ضــــــــــــــروريـا لتحقيك النتـا م ا/نمـا دـا، و(ي غير مـدرجـا في عنـامــــــــــــــر 
ية في وثا ك البرامم القطريا أو ا/قلدمدا أو العالمدا  ؛ورنامجدا أو م اريع محدَّ

والت الد  المتفــــلا ويا  األن ــــطا  أدشمممطةنا   نالجي   نلايلامممالنفينالجس اناإلدج ئي: ةب  
 ؛التي ادعم انسيك األن طا ا/نما دا التي ا،طلع ويا منموما األمم المتحدة

األن طا والت الد  المتفلا ويا التي اتمثو ميمتيا الر دسدا في اعزيز   ا دشطةناإلدارية: ة   
ـــــيـــــيا وسالمتيات وا مو ( ا األن طا التوجده التنفي  ـــــوجـــــو ل، والتمثيو، والعالقات الذارجدا (ـــــويا المنمما واـــــم

ــدا، وال ــــؤو  القانوندا، وا نولوجدا المعلومات، وال ــــؤو  المالدا، والتنمدم  ــســ وال ــــرامات، واالافــــاالت المؤســ
 ؛مت ررة ا/يارل، واألمن، والمواري الن ريات وافنَّ  الت الد  ا/ياريا باعتنار(ا ا الد  مت ررة وا الد  غير 

األن ـــــطا والت الد  المتفـــــلا ويا التي ادعم ميام   الي قلنالجامممميقاان:أدشممممطةنالح  بةنون ةي  
 المراجعا والتحقدقات المستقلا وميام التقيدم المؤسسي؛

‘ االستثمارات 1األن طا والت الد  المتفلا بما يلي: ’  ا دشطةنذاتنا غحاضنالخ صة: ةه  
م لمؤسسات األمم المتحدة2الرأسمالدا؛ ’  األ ريت ‘ الذدمات التي اقدَّ

 واري في المرفك الثاني افاميو إضافدا اتعلك ب و وكالا على حدةت - 13
  

ناسيحدادناليك ليف:نالجلهسيةن-نخ  ا ن
ي ــــــــير اســــــــترياي الت الد  إلى اشــــــــتراا المنمما أ  ُي فمو عدم اســــــــتذدام المواري العاييا لدعم انفي   - 14

منيجدا اســــترياي الت الد  ووجوب انفي  بع  الميام التي ا ــــ و البرامم الممولا من المواري األ ريت واســــلدم  
جزء  ال يتجزأ من وجوي واليا المنمما والنيوض ويا بفرف النمر عن حجم انفي  البراممت ول لك يجا كفالا 

 امويو ( ا الميام من المواري العاييات

إلى المبدأ األسـاسـي ال ل يق،ـي ب،ـرورة   وا فو المنيجدا امويال أمثر إنفـافا للت الد  التنمدمدا اسـتنايا - 15
ل الت الد  التنمدمدا المؤ(لا السترياي الت الد ، بالتناسا، من المواري العاييا وغير(ا من  تالمواري أ  اموَّ

والت ـالد  التي اعتبر مؤ(َّلـا الســــــــــــــترياي الت ـالد  غير المنـاشــــــــــــــرة (ي الـك التي اران  بفــــــــــــــورة  - 16
ل الت الد  المتفــــــــلا مناشــــــــرة بإنجا  النتا م ا/نما دا امويال مناشــــــــرة بإنجا  النتا م   غير  ا/نما دات وســــــــتموَّ

 مناشرا من المواري العاييا أو المواري األ ري، حسا مفدر الت الد ت

وابدأ المنيجدا الحالدا الســـترياي الت الد  غير المناشـــرة وتحديد الميام التالدا وومـــفيا جزء  ال يتجزأ  - 17
ــفتيا ( ا، أ  اغطَّى من المواري العاييا حفــــرا باعتنار(ا جزء  من الميزاندات من واليا المنم ما، ويننغي، بفــ

ل بع  ( ا الميام أي،ـــــا  ــدا للمنمماتت وفدما يتعلك بالبرنامم ا/نما ي واليوندســـــ ، يم ن أ  اموَّ ــســـ المؤســـ
 ب  و مناشر من البرامم/الم اريع، و(ي:

 أن طا فعالدا التنمدا؛  ةأ 

 يك األن طا ا/نما دا لألمم المتحدة؛انس ةب  
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 الميام ا/ياريا المتدا لا النالغا األ(مدا؛ ة   

 ميام الرقابا والتحقك المستقلين المتدا لا والنالغا األ(مدا؛ ةي  

 األن طا اات األغراض الذاما غير القاولا للمقارنات ةه  

ــدا من معد - 18 ــسـ ــيد المتنقي للميزاندا المؤسـ ــرة، بالتناســـا وُيغطَّى الرمـ ــترياي الت الد  غير المناشـ ل اسـ
 وين المواري العاييا والمواري األ ريت

 وفدما يلي منيجدا حساب معدل استرياي الت الد : - 19

ــبدا من المواري العاييا والمواري األ ري حســـــا االســـــتذدام  ةأ   ــنا المةويا التناســـ حســـــاب النســـ
ر للمواري في الميزاندات المت املا لل  منممات؛المقرَّ

ل من المواري العاييا حفـــــــرا،  ةب   حســـــــاب مجموع ا الد  الميزاندا المؤســـــــســـــــدا التي ســـــــتموَّ
ل بالتناسـا من المواري العاييا والمواري األ ري، وكلغاء الت الد  المتفـلا وواليا المنمما  والرمـيد ال ل سـدموَّ

 البدايا يا ما (ي الميزاندا المؤسسدا؛ ت وست و  نقطا 17التي امول فق  من المواري العاييا ةالفقرة 

أ   رمـيد مبل  الميزاندا المؤسـسـدا المحسـوب في الذطوة ةب  ال ل يتعين اسـتريايا من  ة   
 المواري العاييا والمواري األ ري، واطبيك النسا المةويا المحسوبا في الذطوة ةأ ؛

لذطوة ة   وحسابه كنسنا مةويا أ   المبل  ال ل يتعين استريايا من المواري األ ري في ا ةي  
 من مجموع المواري األ ري المقررَّة؛

يعـايل المبل  الواري في الذطوة ةي  معـدل اســــــــــــــترياي الت ـالد  االفتراضــــــــــــــي الـ ل يتعين   ةه  
 استريايا من المواري األ ريت

الســــــــــــــدـاســــــــــــــا   اآلثـار المـالدـا المرا زة على األيلـا والمترانـا على اطبيك نموا  1واري في الجـدول   - 20
الســـــــــــترياي الت الد  على الميزاندات المت املا التي أقر(ا المجلس التنفي ل ل و وكالا على حدة للفترة  الحالدا
لا لمعدالت اسـترياي الت الد  2021-2018أو الفترة    2018-2019 ت ويعرض المرفك الثالث حسـابات مففـَّ

ا وتطبيك منيجدا اســـــــــــــترياي الت ال د  على  ط  المواري المت املا والميزاندات غير المناشـــــــــــــرة التي ُاحســـــــــــــم
ــندو  األمم المتحدة للســــــ ا  و(يةا األمم المتحدة للمرأة  المت املا ل و من البرنامم ا/نما ي واليوندســــــ  ومــــ

، مع مراعاة انفي  التومـــــدات المتعلقا وتفـــــند  الت الد  التي أقرايا المجالس التنفي يا 2021-2018للفترة  
ت ومن ثمَّ، فإ  ( ا يتدي منمورا اســــــــت ــــــــرافدا ب ــــــــس  معدالت اســــــــترياي 2019ا الثاندا لعام  في يوراايا العايي

الت الد ت وبالنسنا ل و من البرنامم ا/نما ي واليوندس ، فإ  معدلي استرياي الت الد  غير المناشرة النالغين 
في الما ات والع س مـــحدي  8  في الما ا على التوالي، أقو من المعدل القداســـي النال   6,6في الما ا و    6,2

بالنســــنا لفــــندو  األمم المتحدة للســــ ا  و(يةا األمم المتحدة للمرأة، الك أ  معدلي اســــترياي الت الد  يفوقا  
 في الما ا على التواليت 9,4في الما ا و  10,3المعدل القداسي، حيث يبلغا  
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 1الجدول 
الجب شمممح نالج امممونةناسممميل دانللونخط نالجواردنالجيك  اةنلج ةنع  ةنعنن ع التناسممميحدادناليك ليفنغاحن

ن2021-2018والجازادي تنالجيك  اةنلاريح ن

 اليوندس  البرنامم ا/نما ي 
ــنـــدو  األمم  ــ ــــ ـــ مـــ

 المتحدة للس ا 
(يةــا األمم المتحــدة 

 للمرأة 
 في الما ا 9,4 الما افي  10,3 في الما ا 6,6 في الما ا 6,2 معدل استرياي الت الد  غير المناشرة     
 

البرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛ اليوندســـــ : منمما األمم المتحدة للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة:  :المذتفرات
 (يةا األمم المتحدة للمساواة وين الجنسين وام ين المرأةت

  
ا/نمــا ي في اســــــــــــــتعراض منتفــــــــــــــ  المــدة لذطــا المواري وعلى نحو مــا أشـــــــــــــــار إلدــه البرنــامم  - 21

ــلا باألن ــــطا 2019 ، فاعتنارا من عام  DP/2020/9المت املا/الميزاندا المت املا ة ، ا ــــمو الت الد  المتفــ
م ا/نما ي يدير نمام المنســـــــــــقين وما قبله، حين كا  البرنام  2018ا/ياريا التي كانت ســـــــــــابقا  ةأل في عام  

المقدمين  اد و ضـــــــمن الذدمات ةاألســـــــاســـــــداا التي يقدميا المنســـــــك المقدم/الممثو المقدم للبرنامم ا/نما ي 
والم تـــا القطرل للبرنـــامم ا/نمـــا ي إلى ميـــام التنســــــــــــــيك والتمثيـــو في منمومـــا األمم المتحـــدةت وأيي الــك 

ا لا النالغا األ(مدا، بالنسـنا للبرنامم ا/نما ي، و(ي الميام التي ا ـمو إجراء اعديو للميام ا/ياريا المتد إلى
 اآل  الت لفــا ال ــاملــا المتعلقــا بممثــو البرنــامم ا/نمــا يت و(ــ ا يتواءم مع النيم الــ ل يتنعــه مــــــــــــــنــدو  األمم

 األ(مدات لا النالغاالمتحدة للس ا  واليوندس  و(يةا األمم المتحدة للمرأة فدما يتعلك بالميام ا/ياريا المتدا 
  

ناسيحدادناليك ليف:نالجع التن-نس دس ن
، ظلت كو وكالا من الوكاالت ممتثلا لقرارات مجلســــــيا التنفي ل ب ــــــس   2019-2014 الل الفترة   - 22

األياء المالي الفعلي لفترة الســــنوات الســــت ل و وكالات ويمثو المعدُل  2ت ويوجز الجدول   1ةاســــترياي الت الد 
الفعلي المعـدلم الحقدقي الســــــــــــــترياي الت ـالد  النـاام بعـد مراعـاة أثر المعـدالت المتنـاينـا وا/عفـاءات الممنوحـا 

 سنات واري في المرفك الرابع اعاري  لمعدالت استرياي الت الد ت مو
 

 2الجدول 
ن2019-2014الجيوس نالرعاينلجع التناسيحدادناليك ليفنغاحنالجب شح نلكلنوك لة،نلاريح ن

المتوس  الفعلي لمعدالت استرياي 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 الت الد  غير المناشرة

2014-2019 
 ةالمتوس  المُرجَّي 

 في الما ا 6,2 في الما ا 6,4 في الما ا 6,2 في الما ا 6,1 في الما ا 6,4 في الما ا 6,3 في الما ا 6,1 البرنامم ا/نما ي        
 في الما ا 7,2 في الما ا 7,25 في الما ا 7,26 في الما ا 7,33 في الما ا 7,27 في الما ا 7,1 في الما ا 7,07 المتحدة للس ا مندو  األمم 

 في الما ا 6,5 في الما ا 7,0 في الما ا 6,3 في الما ا 6,5 في الما ا 6,6 في الما ا 6,5 في الما ا 6,3 اليوندس 
 في الما ا 7,0 في الما ا 6,85 في الما ا 7,0 في الما ا 7,25 في الما ا 7,14 في الما ا 7,0 في الما ا 7,12 للمرأة (يةا األمم المتحدة 

 
ـــــ : منمما األمم المتحدة للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة: (يةا األم :المذتفرات ـــــين م  البرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛ اليوندســـ ـــــاواة وين الجنســـ المتحدة للمســـ

 وام ين المرأةت
__________ 

مليو  يوالر  الل الفترة   199بالنســـنا لبرنامم األمم المتحدة ا/نما ي، ي ـــمو الك اداوير انتقالدا وافك علييا المجلس التنفي ل بقدما   1ة 
 ت2013/28، وفقا لقرار المجلس التنفي ل 2014-2017

https://undocs.org/ar/DP/2020/9
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في الما ا، مو عا حســــــــــــــا األثر   8األثر المالي للمعدالت المتناينا مقارنا بمعدل   3ويبين الجدول   - 23

المالي في الفةات التالدا، حسـا االقت،ـاء، والك على النحو التالي: ةأ  التمويو المواضـدعي؛ ةب  االافاقات 
ة   المعدالت التف،ــــــــيلدا للح ومات المســــــــتفيدة من البراممت وبا/ضــــــــافا إلى الك، يبين    ا/طاريا/الجامعا؛

 الجدول ا/عفاءاتت
 

 3الجدول 
ن2019-2014ا ثحنالج لينلجع التناسيحدادناليك ليفنالجيب يلة،نحا نالوك لة،نلاريح ن

 ةبماليين يوالرات الواليات المتحدة 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 األثر المالي حسا الوكالا والفةا
2014-2019 

 ةالمتوس  
        ةأ المحد   ناإلدج ئي        

 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 1,0 1,1 المسا(مات المواضدؤدا
 7,7 6,7 6,5 9,3 6,8 7,9 9,1 االافاقات مع ال ركاء المتعديل األطراف

 34,6 32,7 40,2 37,6 30,4 33,9 32,9 البرامم المعدالت التف،يلدا ةالبلدا  المستفيدة من 
 22,2 23,5 19,4 29,2 20,6 18,9 21,7 ا/عفاءات

65,1ن63,2ن66,5ن76,4ن58,3ن61,7ن64,8ن سجوعنا ثحن
نةب 

        ة  صل وانا   نالجي   نلااو ك
 1,48 1,51 1,40 1,24 1,31 1,51 1,90 الفناييك االستةماندا المواضدؤدا

 1,34 2,04 1,33 1,14 1,30 1,20 1,00 االافاقات الجامعا
المعدالت التف،يلدا ةالح ومات المستفيدة من البرامم 

 0,92 1,28 1,71 0,83 0,53 0,68 0,45 والمسا(مات فدما وين ولدا  الجنوب 
 0,32 0,00 0,00 0,11 0,28 0,65 0,90 االافاقات الموروثا

ــدية  ــات المتعـ ــاقـ ـــا االافـ ـــ ــــ ـــ ــدالت مذفد،ـــ األطراف بمعـ
 موروثا السترياي الت الد  غير المناشرة

     
0,18 0,03 

 0,21 0,37 0,36 0,18 0,07 0,18 0,12 ا/عفاءات
ن4,30ن5,38ن4,80ن3,50ن3,49ن4,22ن4,37ن سجوعنا ثحن

        ةي الاودياف
 8,37 6,10 8,59 8,17 7,67 8,49 11,19 التمويو المواضدعي
 7,31 7,98 6,98 6,71 7,23 7,77 7,21 االافاقات الجامعا

ــتفيدة من البرامم  ــيلدا ةالح ومات المســ المعدالت التف،ــ
 9,98 14,15 13,09 8,75 9,45 8,72 5,70 والقطاع الذاص، والمسا(مات فدما وين ولدا  الجنوب  

18,40 0,00 1,60 0,01 ا/عفاءات
0,90 ةه 

13,90 ةو 
 5,80 ة  

ن31,46ن42,13ن29,56ن42,03ن24,35ن26,58ن24,11ن سجوعنا ثحن
       نهائةنا   نالجي   نلاجحأ 
 0,45 1,10 0,41 0,49 0,24 0,28 0,25 مذتل  االافاقات الجامعا

 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 المعدالت التف،يلدا للح ومات المستفيدة من البرامم
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 األثر المالي حسا الوكالا والفةا
2014-2019 

 ةالمتوس  
 0,09 0,00 0,01 0,02 0,02 0,23 0,27 الموروثااالافاقات         

 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 ا/عفاءات
ن0,57ن1,14ن0,44ن0,53ن0,28ن0,56ن0,54ن سجوعنا ثحن
 

 ت5، المرفك DP/2019/10األثر المالي يوافك التفاميو المقدما ب س  المعدالت المتناينا وا/عفاءات المبينا في الوثدقا  ةأ  
في الما ا من مجموع المواريت ويتعلك معمم األثر بمعدالت   1,3نســـــنا   2019بالنســـــنا للبرنامم ا/نما ي، ول  األثر المالي لمعدالت اســـــترياي الت الد  المتناينا لعام   ةب  

 اف،يلدا لتقاسم الت الد  ُ ففت لح ومات البلدا  المستفيدة من البرامم، وباألثر الناجم عن عدي قليو من ا/عفاءاتت
ــا للفترة  ة    ــنــ ــ ــــ ـــ ــالنســـ ــا 2017-2014بــ ــام DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1، على النحو الواري في الوثدقــ ــا لعــ ــنــ ــ ــــ ـــ ــالنســـ ــا 2018؛ وبــ ، على النحو الواري في الوثدقــ

DP/FPA/2019/4(Part1/Add1) على النحو الواري في الوثدقا 2019؛ وبالنسنا لعام ،DP/FPA/2020/4/(Part1/Add1)ت 
ى النفقات الفعلدا، نقَّحت اليوندســ  أثر المعدالت المتناينا فدما يتعلك بالمســا(مات المواضــدؤدا، واالافاقات الجامعا، والمعدالت بعد إجراء مزيد من التحليو وبناء  عل ةي  

 ت2018-2014التف،يلدا المذففا للح ومات المستفيدة من البرامم والقطاع الذاص والمسا(مات فدما وين ولدا  الجنوب للفترة 
 مليو  يوالرت 327,8ب س  اافاقين موقعين بقدما إجمالدا قدر(ا  2017ليو  يوالر إعفاءين في عام م 18,4يمثو مبل   ةه  
  تE/ICEF/2019/10ة 2018واسثير(ا في التقرير السنول للمديرة التنفي يا لليوندس  لعام  2018ُأول م عن ا/عفاءات الممنوحا في عام  ةو  
  تE/ICEF/2020/8ة 2019واسثير(ا في التقرير السنول للمديرة التنفي يا لليوندس  لعام  2019ُأول م عن ا/عفاءات الممنوحا في عام  ة   

ـــــين البرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛   :المذتفرات ـــــاواة وين الجنســـ ـــــ : منمما األمم المتحدة للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة: (يةا األمم المتحدة للمســـ اليوندســـ
 وام ين المرأةت
  

األثر المالي لمعدالت اســترياي الت الد  المتبدانا بالنســنا للوكاالتت و(و يقدم أيلا   3ويبين الجدول   - 24
ــت   ــنوات السـ ــاريا المفعول وابين أ  األثر المالي عملدا اغطي فترة السـ ــا الحالدا سـ ــداسـ التي كانت  الليا السـ

ــا إجماال، والك من حيث ةدما الدوالر  ــترياي الت الد  واالافاقات الموروثا قد ظو منذف،ــــ لإلعفاءات من اســــ
يد شـــتى الفـــافدات ورغم أ  البدانات لدســـت نيا دا، فإنيا ا ـــير إلى أ  المعدالت التف،ـــيلدا كانت مفيدة في ق

 مفاير التمويوت

د على أنه ال يوجد اراناا مناشــــــــر وين معدالت اســــــــترياي الت الد  وحوافز اعبةا   - 25 ومن الميم أ  يؤكَّ
المواريت وحســـــا اجربا الوكاالت، اتوق  المســـــا(مات على الواليا الممنوحا للمنمما، وعلى نموا  األعمال 

زةت وال ان ـــــس عموما مســـــسلا اســـــترياي ا الد  الوكالا المعندا إال بعد   وال فاءة الت ـــــغيلدا، ونولدا النتا م المنجم
 استعراض ( ا المعايير واقيدميا ودقات

غير أ  (ناك أيلا افيد بس  المعدالت المتناينا كانت في بع  الحاالت أياة مفيدة لقيد مفــــــــــــــاير  - 26
اطبيك المعدالت المتناينا فدما يتعلك  التمويو وانويعيات ففي حالا البرنامم ا/نما ي، على ســبيو المثال، يتدي

بسمري ا الالايندا ومنطقا النحر ال اريبي حوافز إضـــــــــــافدا للعديد من البلدا  ل ي اســـــــــــا(م مالدا في األولويات 
في الما ا من امويو البرنامم ا/نما ي يساي من البلدا  ال ـــــري ا،  63ا/نما دا التي اعنييا  امـــــات ومع أ   

ناين يتدي فرمـــــــــــا كبيرة لم ـــــــــــاركا ال ـــــــــــركاء، عالوة على اوســـــــــــدع نطا  التعاو  الفني فإ  ( ا المعدل المت
والتنفيـ ل في المنطقـات وليـ ا الغرض،  طـت أمري ـا الالايندـا ومنطقـا النحر ال ـاريبي  طوات إنمـا دـا (ـامـا 

حا والتعلدم في العقوي األ يرة، اجلى في اوطيد الح ومات الديمقراطدا وكحرا  اقدم متوامـو في مجاالت الفـ 
والحـد من الفقر وم ـافحـا عدم المســــــــــــــاواة، وك لك في إحرا  التـقدم مؤ را في مجـال حمـايا البيـةات وقد م نتيـا 
ــطا الد وت ومع الك، (ناك حاجا إلى  ــني منطقا متوســــ ــدا من أ  افــــ الك الجيوي على مدي العقوي الماضــــ

https://undocs.org/ar/DP/2019/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2019/10
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2020/8
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وين أولويات أ ري وارية في  طا التنمدا الم،ـي في اعزيز المجتمعات المرا زة على الطنقا المتوسـطا، من 
 ت2030المستداما لعام 

واحقدقـا ليـ ا الغـايـا، فـإ  النموا  الحـالي ال المعـدالت المتنـاينـا يذـدم الغرض المتو ى منـه على  - 27
ــتفيدة من   م من البلدا  المســــ ــا(ما في اقديم حوافز لمزيد من الدعم المقدَّ البرامم، نطا  واســــــع من حيث المســــ

في الما ا من المســــا(مات المواضــــدؤدا   7ومن ثم اوســــدع قاعدة التمويوت ففي منطقا أ ري، ســــاعدت نســــنا 
البرنامم ا/نما ي ومندو  األمم المتحدة للس ا  واليوندس  على ابرير جدوي اقديم الدعم في مجال التمويو 

 لوكاالت ك و لم يزي  ياية كبيرةتالمواضدعي في بع  الحاالتت غير أ  التمويو المواضدعي لي ا ا

ــس  التمويو التي اوامــــــــو الوكاالت والدول  - 28 و( ا المناق ــــــــات جزء من جلســــــــات الحوار المنمَّم ب ــــــ
ــرة أ  ي و  أياة لتحفيز جمع  ــترياي الت الد  غير المناشــــ ــوي من معدل اســــ ــاء إجراءم(ات ولدس المقفــــ األع،ــــ

مما المعندا بغدا اســـــترياي ما ا بداه من ا الد  غير مناشـــــرة، األموال؛ وو أ  يتدي آلدا لوضـــــع ميزاندا المن
و( ا أمر ميم الستدامتيا المؤسسدات واُنقي السداسا المنقحا السترياي الت الد  على  طا المعدالت المتناينا 

ت وفي ســـــــــدا  المواءما مع البرنامم ا/نما ي، ســـــــــدطبك 4في المســـــــــتويات الحالدا كما (و مبين في الجدول  
األمم المتحدة للســــــــــــ ا  واليوندســــــــــــ  و(يةا األمم المتحدة للمرأة معدال متناينا على المســــــــــــا(مات   مــــــــــــندو  

 في الما ات 7المواضدؤدا (و 
 

 4الجدول 
نلج ةنع  ةنعنن ع التناسيحدادناليك ليفنالجيمي دة،نحا نالوك لة

 نوع المسا(ما
ــــــم  ــامـــ ــــ ــــــرنـــ ــبـــ ــــ الـــ

 ا/نما ي
ـــندو  األمم  ـــ مـــ
 المتحدة للس ا 

ــا األمـــــم  ــ ــةـــ ــيـــ (ـــ
 اليوندس  تحدة للمرأة الم

 في الما ا 8 في الما ا 8 في الما ا 8 في الما ا 8 المسا(مات غير المواضدؤدا     
 في الما ا 7 في الما ا 7 في الما ا 7 في الما ا 7 المسا(مات المواضدؤدا

ــمدـا القـا مـا  ــ ــــ ـــ مذتل  االافـاقـات الجـامعـا ةاالافـاقـات الرســـ
 المؤسسات  وين

 االافا  الجامع المعنياستنايا إلى 

ــا(مــــات اللجنــــا الوطندــــا ــ ـــ ــــ ـــ ــا(مــــا البلــــدا   ةأ مســـ ــ ـــ ــــ ـــ ومســـ
 الذاص  المستفيدة من البرامم ةالقطاع

 في الما ا 5 ة   ال يوجد معدل اف،يلي ةب في الما ا 5

ــم  ــ ــتفيدة من البرامم في اقاســـ ــ ــا(مات الح ومات المســـ ــ مســـ
 الت الد 

ـــا  3 ــا ـــ ــ في المـــ
 محد أينى

 في الما ا 5 الما افي  5 في الما ا 5

 - في المــا ــا 3 المسا(مات فدما وين ولدا  الجنوب
 في الما ا 5

 في الما ا 5 في الما ا 5 في الما ا 5

 
 تاللجا  الوطندا منممات غير ح ومدا مسـتقلا انفري ويا اليوندسـ  واتولى اعبةا المواري والقدام بجيوي الدعوة ندابا عن المنمما  ةأ  

 في الما ا فق  على المسا(مات المواضدؤدا التي اجمعيا اللجا  الوطندات 5ويطبك معدل 
 في الما ا بمسا(مات األفراي ةأل فرايي المواطنين ت 5بالنسنا للبرنامم ا/نما ي، يتفو معدل  ةب  
المســـــا(مات ل و من مســـــا(مات يطبك مـــــندو  األمم المتحدة للســـــ ا  و(يةا األمم المتحدة للمرأة المعدل الذاص ونوع   ة   

للمرأة، ي ــمو الك أي،ــا األموال التي اولت المتحدة    األمموبالنســنا إلى (يةا   القطاع العام ومســا(مات القطاع الذاصت
 اللجا  الوطندا اعبةتيا بالندابا عن المنممات

اليوندســـــ : منمما األمم المتحدة للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة: البرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛   :المذتفرات
 (يةا األمم المتحدة للمساواة وين الجنسين وام ين المرأةت

 



DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1 
 

 

20-09226 13/29 

 

ناإلعر ءاتن-نس بع ن
ع على اطبيك ا/عفاءات من المعدالت التي وافك علييا المجلس التنفي ل، ويننغي أ  يمو  - 29 ال ي ـجَّ

ــتســــتعرض بعنايا جمدع طلنات ا/عفاء الك في أينى حد مم نت   والوكاالت لن اناير بمني ا/عفاءاتت وو ســ
المقدما من ال ــــــركاء الممولين، ولن اوافك على ( ا الطلنات إال في الحاالت االســــــتثنا دا التي قد ي و  فييا 

ــاعدة ا ــلنا على قدرة الوكالا على مســـــ لبلدا  امويو البرامم عرضـــــــا للمذاطر بحيث ُيذ ـــــــى أ  يؤثر الك ســـــ
 المستفيدة من البرامم في احقيك النتا مت

حالا  ويجو  للمدير التنفي ل/مدير البرنامم أ  يمني إعفاءات في ظروف استثنا دا وعلى أسان كو - 30
على حـدة، مع مراعـاة أولوـيات محـدية وفي إطـار اعزيز والـيا الوكـاـلات وســــــــــــــُيبلم  المجلس التنفـي ل ب ـــــــــــــــفافـدا 

أســان ســنول، والك في التقرير الســنول للمدير التنفي ل/مدير البرناممت وســد ــمو   مو إعفاء ممنوح على عن
ا/والغ معلومات عن البرنامم/الم ــــروع، ومعدل اســــترياي الت الد  غير المناشــــرة المطبك، وشــــريك التمويو، 

 الممنوحت واألثر المالي المتراا عن اطبيك معدل مذف  السترياي الت الد ، مع إيرا  ابرير موجز لإلعفاء

ــت  - 31 ويالحمظ أ  عدي ا/عفاءات الممنوحا قد انذف  انذفاضــــــــــــــا كبيرا على مدي الســــــــــــــنوات الســـــــــــ
الماضـــــدا، وأنه يقتفـــــر على حاالت اســـــتثنا دا حســـــا اقدير ا/يارة العلدا ل و وكالا، وأ  المجالس التنفي يا 

ــنويات ويبين الجدول   ، أما األثر 2019-2014الوكاالت في الفترة  عدي ا/عفاءات الممنوحا من   5اُبلم  به ســـــ
 ت3المالي لي ا ا/عفاءات فقد وري ابدانه في الجدول 

 
 5الجدول 

ن2019-2014اإلعر ءاتنالججلوحة،نحا نالوك لة،نلاريح ن

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 عدي ا/عفاءات
ن59 3 5 6 12 9 24 البرنامم ا/نما ي        

ن32 3 10 7 4 4 4 ةأ مندو  األمم المتحدة للس ا 
ن17 8 5 2 0 9 1 اليوندس 

ن10 1 0 1 6 1 1 (يةا األمم المتحدة للمرأة 
 

ــنـا لعـام   ةأ   ــ ــــ ـــ ــا االافـاقـات المتعـدية األطراف التي انطول على معـدل ا ـالد    2018بـالنســـ ــ ــــ ـــ ــمـو العـدي أي،ـــ ــ ــــ ـــ ومـا قبلـه، ي ـــ
ــــرة ُمذف  موروي، مما يؤيل  غير ــــي، اعتنارا من عاممناشـــ  إلى  ياية غير حقدقدا في عدي ا/عفاءات الفعليت وُيففـــ

 تDP/FPA/2020/4 (Part1/Add1)، عن االافاقات ب  و منففو؛ واري افاميو الك في الوثدقا في 2019
للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة: البرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛ اليوندســـــ : منمما األمم المتحدة   :المذتفرات

 (يةا األمم المتحدة للمساواة وين الجنسين وام ين المرأةت
  

نعل صحن حارن-نث  ل ن
 قد يرغا المجلس التنفي ل في القدام بما يلي:  - 32

-DP/FPAبالمقترح ال ــــــامو الم ــــــترك ب ــــــس  ســــــداســــــا اســــــترياي الت الد  ة  يحد  علما  ةأ 

ICEF-UNW/2020/1؛  
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ــداســـــــــــــا، اعتنارا من  يقرَّ   ةب  كانو   1فةات افـــــــــــــند  الت الد ، واعريفاايا الوارية في الســـــــــــ
 ، والك على النحو التالي:2022الثاني/يناير 

 األن طا ا/نما دا التي ا مو البرامم وأن طا فعالدا التنمدا؛ ‘1’ 

 نسيك األن طا ا/نما دا لألمم المتحدة؛ا ‘2’ 

 األن طا ا/ياريا التي ا مو األن طا المت ررة واألن طا غير المت ررة؛ ‘3’ 

 أن طا الرقابا والتحقك المستقلين؛ ‘4’ 

 األن طا اات األغراض الذاما؛ ‘5’ 

ســــــــــــداســــــــــــا اســــــــــــترياي الت الد ، بما في الك المنيجدا والمعدالت على النحو المبين  يقرَّ  ة   
 السداسا، والك على النحو التالي: في
 

 نوع المسا(ما
ــم  ـــ ــــــامـــ ــــــرنـــ ــــــبـــ الـــ

 ا/نما ي
ـــــندو  األمم  مـــ
 المتحدة للس ا 

ــا األمــم  ــ ــةـــ ــيـ (ـ
 اليوندس  المتحدة للمرأة 

 في الما ا 8 في الما ا 8 الما افي  8 في الما ا 8 المسا(مات غير المواضدؤدا     
 في الما ا 7 في الما ا 7 في الما ا 7 في الما ا 7 المسا(مات المواضدؤدا

 استنايا إلى االافا  الجامع المعني المؤسسات  مذتل  االافاقات الجامعا ةاالافاقات الرسمدا القا ما وين
ـــا(مات اللجنا الوطندا ـــا(ما البلدا  ةالقطاع  ةأ مســـ الذاص   ومســـ

 المستفيدة من البرامم
 في الما ا 5 ة   ال يوجد معدل اف،يلي ةب في الما ا 5

ــا ــــــا  3 مسا(مات الح ومات المستفيدة من البرامم في اقاسم الت الد  في المــــ
 محد أينى

 في الما ا 5 في الما ا 5 في الما ا 5

 - المــا ـافي  3 المسا(مات فدما وين ولدا  الجنوب
 في الما ا 5

 في الما ا 5 في الما ا 5 في الما ا 5

 
 تالمنمما  اللجا  الوطندا منممات غير ح ومدا مسـتقلا انفري ويا اليوندسـ  واتولى اعبةا المواري والقدام بجيوي الدعوة ندابا عن ةأ  

 في الما ا فق  على المسا(مات المواضدؤدا التي اجمعيا اللجا  الوطندات 5ويطبك معدل 
 في الما ا بمسا(مات األفراي ةأل فرايي المواطنين ت 5بالنسنا للبرنامم ا/نما ي، يتفو معدل  ةب  
ونوع المســـــا(مات ل و من مســـــا(مات يطبك مـــــندو  األمم المتحدة للســـــ ا  و(يةا األمم المتحدة للمرأة المعدل الذاص   ة   

للمرأة، ي ــمو الك أي،ــا األموال التي اولت المتحدة    األمموبالنســنا إلى (يةا   القطاع العام ومســا(مات القطاع الذاصت
 اللجا  الوطندا اعبةتيا بالندابا عن المنممات

مما األمم المتحدة للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة: البرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛ اليوندســـــ : من :المذتفرات
 (يةا األمم المتحدة للمساواة وين الجنسين وام ين المرأةت

 
-DP/FPAأ  الســــداســــا ال ــــاملا الســــترياي الت الد  على النحو المبين في الوثدقا   يقرر  ةي  

ICEF-UNW/2020/1 احو محو السداسا والمعدالت السابقا السترياي الت الد ت 
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20-09226 15/29 

 

نالجحفلنا وا
نالاي انالي ريخينالسيحدادناليك ليفنن

 
، ُطلــــا إلى ورنــــامم األمم المتحــــدة ا/نمــــا ي ةالبرنــــامم ا/نمــــا ي  ومــــــــــــــنــــدو  2009في عــــام  - 1

للطفولا ةاليوندســـــــــــ   أ  يقدموا  ريطا طريك ب ـــــــــــس  إنجا  المتحدة للســـــــــــ ا  ومنمما األمم المتحدة   األمم
في ســـــــــــــــدا  الذط  االســــــــــــــتراادجـدا الجـدـيدةت وـقد اطـلا (ـ ا  2014ميزانـدات مت ـامـلا منســـــــــــــــقا بحلول عـام  

ن ااسـاقيا إلى أقفـى حد مم ن، والك في ثالثا مجاالت  من المنممات الثالي أ  ادرن إجراءاايا وأ  احسـد
 ر دسدا (ي:

مـا في وـثا ك الميزانـدا مع الذطـا االســــــــــــــتراادجـدا ل ـو منممـا  ةأ   رة المـقدَّ مواءمـا النـتا م المقرَّ
رة ومذففات الميزاندا؛ من  الك المنممات، و/قاما ملا واضحا وين النتا م المقرَّ

 افند  األن طا والت الد  المتفلا ويا؛ ةب  

 دالت استرياي الت الد  المنسقاتاقيدم أثر اعاري  وافندفات الت الد  المعتمدة لمع ة   

 2011وفدمـــــا يتعلك بـــــالمجـــــال األول، أل مواءمـــــا النتـــــا م المقررَّة، أُنجزت المواءمـــــا في عـــــام  - 2
ــندو  األمم المتحدة للســــ ا  واليوندســــ   ةالم كرة غير الرســــمدا الم ــــتركا المقدَّما من البرنامم ا/نما ي ومــ

: افــــــــند  الت الد  والميزنا القا ما على النتا م، التي أعدت ب ــــــــس   ريطا الطريك ب ــــــــس  ميزاندا مت املا
 2010/32اســــــتجابا لقرار المجلس التنفي ل لبرنامم األمم المتحدة ا/نما ي/مــــــندو  األمم المتحدة للســــــ ا   

، والتي ات،ـــــمن ما يلي: ةأ  افـــــندفات للت الد  على أســـــان 2010/20وقرار المجلس التنفي ل لليوندســـــ   
التناينات في افــــــــند  الت الد ؛ ةب  نموا  غير رســــــــمي يوضــــــــي شــــــــ و جداول الميزاندا المعلومات عن 

الر دســــــــــــــدـا والتفســــــــــــــيرات المفـــــــــــــــاحنـا ليـا ، والـك كجزء من قرار المجلس التنفيـ ل لبرنـامم األمم المتحـدة 
 ت2011/32وقرار المجلس التنفي ل لليوندس   2011/10 ا/نما ي/مندو  األمم المتحدة للس ا 

 ا يتعلك بالمجال الثاني، ام افند  األن طا والت الد  المتفلا ويا على النحو التالي:وفدم - 3

ــام  ةأ   ــا في عــــ ــ ل  2010أُنجزت المواءمــــ ــا المجلس التنفيــــ –DP-FPA/2010/1ةوثدقــــ

E/ICEF/2010/AB/L.10  كجزء من قرار المجلس التنفيـ ل لبرنـامم األمم المتحـدة ا/نمـا ي/مــــــــــــــنـدو  
 ؛2010/20وقرار المجلس التنفي ل لليوندس   2010/32ا  األمم المتحدة للس 

نتدجا السـتعراض م ـترك أجراه الوكاالت  2010ما  افـند  الت الد  المعتممد في عام   ةب  
وقرار المجلس   2010/2عمال بقرار المجلس التنفي ل للبرنامم ا/نما ي/مــــــــــــــندو  األمم المتحدة للســــــــــــــ ا   

ن ُطلا فييما إلى الوكاالت القدام باســــــتعراض م ــــــترك لتعاري  الت الد  اللَّ ي  2010/5التنفي ل لليوندســــــ   
 DP/1997/10ة  1997  وافـــــــــــندفات األن ـــــــــــطا والت الد  المتفـــــــــــلا ويا التي كانت مســـــــــــتذدما في عام

 ؛ E/ICEF/1997/AB/L.3/Add.1و  E/ICEF/1997/AB/L.3و  DP/1997/10/Add.1 و

ــا  التنفـي ـيا ، في القرار   ة    ةالبرـنامم ا/نمـا ي   2018/21عالوة على اـلك، طـلا المجلســــــــــــ
ــدة للســــــــــــــ ـــــا   والقرار  ــدة للمرأة ، إلى الوكـــــاالت  2018/6ومــــــــــــــنـــــدو  األمم المتحـــ ة(يةـــــا األمم المتحـــ

اية باســتعراض م ــترك لتعاري  الت لفا الحالدا وافــندفات األن ــطا والت الد  اات الفــلا، بغدا  ي اقومة أ 
مواءما نيجيا عبر احديد اعاري  موحدة لفةات الت الد  واألن ـــــــــــــطا والميام اات الفـــــــــــــلا على مســـــــــــــتوي 

https://undocs.org/ar/DP/1997/10
https://undocs.org/ar/DP/1997/10/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/1997/AB/L.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/1997/AB/L.3/Add.1
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التفـامــــــــــــــيـو الجز دـا، مع مراعـاة مذتل  نمـاا  األعمـال في فرايي الوكـاالتات وقـدمـت الوثدقـا الم ــــــــــــــتركـا 
DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1   اومــــــــــــــدــات لزيــاية مواءمــا افــــــــــــــندفــات الت ــالد ت وقــد أقرت قرارات

ــ ا   و    2019/21المجالس التنفي يا   ــندو  األمم المتحدة للسـ ــ     2019/28ةالبرنامم ا/نما ي/مـ ةاليوندسـ
 ة(يةا األمم المتحدة للمرأة  اومــــيتين من التومــــدات الثالي التي اقترحتيا الوكاالت، مما أيي  2019/12 و

 إلى مزيد من المواءمات

 وفدما يتعلك بالمجال الثالث، فإ  استرياي الت الد : - 4

ــام  ةأ   ــا (ـو مــبـين ـفي وـثـدـقـتي اـلمـجــلس اـلـتـنـفيـــــــ ل 2013اُـنجـزت مـواءمـتـــــــه ـفي عـــــ  ، كـمـــــ
DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6  وDP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8 وأقـــــــــرَّت ،

 5/ 2013ةالبرنامم ا/نما ي/مـــــندو  األمم المتحدة للســـــ ا   و    2013/9بموجا قرارات المجالس التنفي يا  
ة(يةا األمم المتحدة للمرأة ت وقد نتجت ( ا المواءما عن اســــتعراض م ــــترك يقيك   2013/2ةاليوندســــ   و  

 يلي: أجراه الوكاالت واسُتمد مما

 ممارساايا الف،لى؛المقارنا بااذاا المنممات الدولدا مرجعا وباالستفاية من  ‘1’ 

احليو نماا  أعمال الوكاالت في ســــدا  الميزاندا المت املا والذط  االســــتراادجدا الجديدة  ‘2’ 
 ؛2014اعتنارا من عام 

وضــــع إطار مفا دمي منســــك لتحديد الت الد  التنمدمدا واذفــــدا اعتماياايا ومنيجدا  ‘3’ 
 حساب استرياي الت الد ؛

ــام  ةب   ــا 2017ـفي عـــــ ــ يـــــــا ةـقرارا اـلمـجــلس اـلـتـنـفيـــــــ ل ـلـلـبرنـــــــامم طــلبـــــــت اـلمـجـــــ لس اـلـتـنـفيـــــ
 7/ 2017، وقرارا المجلس التنفيــ ل لليوندســــــــــــــ  2017/14 و 2017/11ا/نمــا ي/مــــــــــــــنــدو  الســــــــــــــ ــا  

ــدة للمرأة 2017/14 و   إلى الوكـــاالت أ  اوامــــــــــــــــو 2017/2، وقرار المجلس التنفيـــ ل لييةـــا األمم المتحـ
رياي الت الد  وأ  اعرض المقترحات الم كورة كي ُينممر الم ــــاورات مع الدول األع،ــــاء ب ــــس  ســــداســــا اســــت

 استجابا ل لك الطلا؛ DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1فييات وقد ُعرضت الوثدقا الم تركا 

امم األمم المتحـدة ، طلبـت المجـالس التنفيـ يـا ةقرار المجلس التنفيـ ل لبرنـ 2018في عـام   ة   
وقرار المجلس التنفي ل لييةا األمم المتحدة   2018/21ا/نما ي/مـــــندو  األمم المتحدة للســـــ ا  واليوندســـــ   

   من الوكاالت أ  اقوم بما يلي:2018/6للمرأة 

عرض مقترح شامو أولي ب س  سداسا استرياي الت الد  ل ي انمر فده المجالس التنفي يا  ‘1’ 
بغدا اقديم مقترح شــــامو نيا ي ل ي اتذ  المجالس   2020اييا األولى لعام  في يوراايا الع

 ؛2020التنفي يا قرارا ب سنه في يوراايا العاييا الثاندا لعام 

 إجراء استعراض شامو لمعدالت استرياي الت الد ، في إطار المقترح ال امو؛ ‘2’ 

ــترياي كامو   ‘3’  ــناب عدم إنجا  اســــــــ الت الد  في الوقت الحالي، في إطار عرض اقيدم ألســــــــ
 المقترح ال اموت

 
  

https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1
https://undocs.org/ar/DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1
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نالجحفلنالث دي
نالير صالنالسزئيةنلرئ تنتصليفناليك ليفنن

 

 
 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

 ا دشطةناإلدج ئيةن- أوال

 عاونالجايوىنالقطحم: ا دشطةنالمحد  سية

الســداســات والدعوة المتعلقا بالبرامم/الم ــاريع، 
واقـديم الذبرات التقندـا واـلدعم التقني؛ رمــــــــــــــد 
ــارـيع؛ اـلم ــــــــــــــتريـــــــات  وـاـقـيـدم اـلـبرامـم/الم ــــــــــــــــــ
ــاريع؛  ــتدات المتعلـقا ـبالبرامم/الم ـــــــــــ واللوجســـــــــــ
الـتذـطـد  المـنـــــــاشــــــــــــــر لـلـبرامم/الم ــــــــــــــــــــاريع؛ 

ــاالت   ــاريع؛ الدعم االافـ المتعلقا بالبرامم/الم ـ
ــر للبرامم/  ــاشـــــــــــ  ا/يارل ويعم العملدــــات المنــ
الم اريع؛ مداغا وكيارة اسلسو البرامم/اطوير 

في  نماا  أعمال جديدة؛ الذدمات االســت ــاريا
الســداســات المتعلقا بالبرامم؛ يعم فعالدا مجال  

التنمدا للبرامم على المســتوي القطرل؛  دمات 
ي/ا/يارل المذفـفا للم اريع، الدعم الت ـغيل 

و(ي: الذدمات المالدا، و دمات الم ـــــــتريات، 
والمواري الن ــــــــريا، والدعم اللوجســــــــتي، واألمن 
ــول والمعدات، بما في  الميداني، وكيارة األمـــــــــــ
 الك معدات ا نولوجدا المعلومات واالافاالت

 عاونالجايوىنالقطحم:

ــاســـــــــــــــــــات والــــــدعوة المتعلقــــــا  الســــــــــــــدــــ
واقــديم الذبرات   بــالبرامم/الم ـــــــــــــــاريع،

التقندــــا والــــدعم التقني؛ االســــــــــــــتجــــابــــا 
ا/نســـــــــــاندا المناشـــــــــــرة؛ رمـــــــــــد واقيدم 
ــاريع؛ الم ــــــــــــــتريـــــــات  البرامم/الم ــــــــــــــــــ
والــــــلــــــوجســـــــــــــــــــتــــــدـــــــات الــــــمــــــتــــــعــــــلـــــقـــــــا 
بالبرامم/الم ـــــاريع؛ التذطد  المناشـــــر 
للبرامم/الم ـــــــــــــــــــاريع؛ االافـــــــــــــــــــاالت 
وال ــرامات المتعلقا بالبرامم/الم ــاريع؛ 

ت المناشــر الدعم ا/يارل ويعم العملدا
 للبرامم/الم اريع

 عاونالجايوىنالقطحم:

ــدعوة المتعلقــــــا  ــاســـــــــــــــــــات والــــ الســــــــــــــدــــ
بــالبرامم/الم ــــــــــــــــاريع، واقـــديم الذبرات 
التقندــــا والــــدعم التقني؛ االســــــــــــــتجــــابــــا 
ا/نســـــــــــاندا المناشـــــــــــرة؛ رمـــــــــــد واقيدم 
ــاريع؛ الم ـــــــــــــــتريـــــــات  الـبرامم/الم ــــــــــــــــــ
ــتــــــدـــــــات الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــقـــــــا  والــــــلــــــوجســـــــــــــــــ
بالبرامم/الم ـــــاريع؛ التذطد  المناشـــــر 

لبرامم/الم ــاريع؛ االافــاالت المتعلقا ل
ــاريع؛ الــــدعم ا/يارل  بــــالبرامم/الم ـــــــــــــــ
ــاشــــــــــــــــــر  ويعـــــم الـــــعـــــمـــــلـــــدـــــــات الـــــمـــــنـــــ

 للبرامم/الم اريع

 عاونالجايوىنالقطحم:

ــداســـــــات والدعوة المتعلقا  الســـــ
بــالبرامم/الم ـــــــــــــــاريع، واقــديم 
الــذــبــرات الــتــقــنــدـــــــا والـــــــدعــم 
التقني؛ االســـــتجابا ا/نســـــاندا 
ــاشــــــــــــــرة؛ رمــــــــــــــــد واقيدم  المنـ

امم/الم ــــــــــــــــــاريع؛ الـــــدعم البر 
ا/يارل ويعــــم الــــعــــمــــلــــدـــــــات 

 المناشر للبرامم/الم اريع
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

 عاونالجايوىناإل ايجي:

الســــــــــــداســــــــــــات المتعلقا بالبرامم/الم ــــــــــــاريع، 
ــديم الذبرات التقندـــا،  ــا الـــدعوة، واقـ وأن ــــــــــــــطـ
وانســــــيك ويعم الم ــــــاريع ا/قلدمدا والعملدات 

المتعلقا الح ومـدا الدولـدا ا/قلدمـدا؛ الذـدمات  
بمراجعا الحســـــــابات والتقيدم وضـــــــما  الجوية 
ــاريع ا/قلدمدـــا؛ الـــدعم ا/يارل ويعم  للم ــــــــــــــ
العملدات المناشـر للبرامم/الم ـاريع ا/قلدمدا؛ 
الـــدعم البرنـــامجي للم ـــااـــا والبرامم القطريــا 
وا/شـــراف علييا ب ـــ و مناشـــر؛ وناء القدرات 

 وانايل المعارف وين البلدا 

 ايجي:عاونالجايوىناإل 

ــداســــات مع  ــس  الســ الدعوة والتحاور ب ــ
ال ـداـنات ا/قلدمـدا ويو  ا/قلدمـدا وفي 

 سداقات متعدية األقطار 

التعاو  والتنســــــــــــيك فدما وين الوكاالت 
على المســـــــــــتوي ا/قلدمي؛ اقديم الدعم 
ــت ـــــــــــارل التقني للبرامم القطريا  االســـــــــ
والعملدـــات ا/قلدمدـــا الم ــــــــــــــتركـــا وين 

مجي للم ـااـا الح ومـات؛ الـدعم البرنـا
والبرامم القطريــــا وا/شــــــــــــــراف علييــــا 
ب ـــــــــ و مناشـــــــــر؛ وناء القدرات وانايل 
المعـارف وين البـلدا ؛ انســــــــــــــيك وانفـي  
البرامم ا/قلدمدــــا، بمــــا في الــــك إيارة 
ــدعــــم ا/يارل ويعــــم  ــعـــــــارف؛ الـــــ ــمــ الــ
ــ و  ــاريع ب ـــــــــــ العملدات للبرامم/الم ـــــــــــ
مناشـــــــــــــر؛ ميام االافـــــــــــــاالت والميام 

ــا الــمــتــعــلــقـــــــا مـــنــــــ  اشــــــــــــــــرة ا/عــالمــدـــــ
 بالبرامم/الم اريع

إاــــاحــــا واو يع المنــــافع العــــامــــا على 
الفـــــــعيدين العالمي وا/قلدمي، بما في 
الـــك رمــــــــــــــــد واحليـــو حـــالـــا األطفـــال 
ألغراض المســاءلا العالمدا؛ المســا(ما 
في الســــــــداســــــــات ونمم التنســــــــيك اات 
الفــــــــــــــلــا على الفــــــــــــــعيــدين العــالمي 
وا/قلدمي واعزيز (ـ ا الســــــــــــــدـاســــــــــــــات 

في قـاعـدة األيلـا والنمم؛ المســـــــــــــــا(مـا  
العــالمدــا والمنــايئ التوجييدــا المؤدــاريـا 

 اات الفلا

 عاونالجايوىناإل ايجي:

ــقـــــــدرات  ــم الـــ ــيـــــن ويعـــ ــ ـــ ــمـــ اـــ
والعملدـــــات على الفــــــــــــــعيـــــد 
الــقــطــرل؛ ا/شـــــــــــــــراف عــلــى 
التنفي  على المســــتوي القطرل 
وا/قلدمي في مذتل  األيوار 
المؤدــاريــا والســــــــــــــدــاســــــــــــــــاادــا 
والــدعويــا والتنســــــــــــــدقدــا لألمم 
المتحدة؛ االســــتفاية من آلدات 
الـتــنســـــــــــــــيــك ا/قـلــدــمــي لـألمـم 
ــال الوثيك مع  المتحدة واالافـ
الييةــــــات ا/قلدمدــــــا األ ري؛ 
ونـاء القـدرات وانـايل المعـارف 
وين البلـدا ؛ انســــــــــــــيك وانفيـ  
البرامم ا/قلدمدا، بما في الك 
إيارة المعارف؛ الدعم ا/يارل 
ــدــــــــــات  ــلــــــــ ــمــــــــ ــعــــــــ ــم الــــــــ ويعــــــــ
ــاريع ب ــــــــــــــ ـو  للبرامم/الم ــــــــــــ

ــاالت منا ــر؛ ميام االافــــــــ شــــــــ
والميــــام ا/عالمدــــا المتعلقــــا 

 مناشرة بالبرامم/الم اريع

 عاونالجايوياننالع لجي/ا   ليجي:

إعــداي اقرير التنمدــا الن ــــــــــــــريــا، بمــا في الـك 
المســــــاعدة على إعداي اقارير التنمدا الن ــــــريا 
ــاســــــــــــــــات والـــدعوة المتعلقـــا  الوطندـــا؛ الســــــــــــــدـ

التقندـا  بـالبرامم/الم ـــــــــــــــاريع، واقــديم الذبرات
والدعم التقني للم ـاريع العالمدا؛ رمـد واقيدم 

 عاون ايوىنالجقح:

اوليد واعزيز واستذدام أحدي المعارف 
التقندـــــــا؛ الترويم للقواعـــــــد والمعـــــــايير 
الــدولدــا؛ إقــامــا شــــــــــــــرامــات اقندــا على 
المسـتوي العالمي؛ االسـتجابا ا/نسـاندا 
ــاني؛ رمـــد  والتنســـيك في المجال ا/نسـ

ينفـــ  مواري البرامم العـــالمدـــا وا/قلدمدـــا 
مــــو واحــــد من م ــــااــــا اليوندســــــــــــــ  
ــنعا، عالوة على ال ـــــعا  ا/قلدمدا الســـ
والم ـااـا المعندـا في المقر، بمـا فييـا: 
شــــــــــــــؤنـــا البرامم؛ وشــــــــــــــؤنـــا البدـــانــات 
والتحليالت والتذطد  والرمــد؛ وشــؤنا 

 عاون ايوىنالجقح:

ــس  الـبـرامـم  الـتـوجـدـــــــه ب ــــــــــــــــــ
والم ــــــــــــــــاريع؛ اوجدـــه البرامم 
ــا وا/شــــــــــــــراف  االســــــــــــــتراادجدـ
علييا؛ يعم البرامم/الم ــــاريع 
ويعم العملدات؛ يعم عملدات 
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

البرامم/الم اريع في سدا  الم اريع العالمدا؛ 
الذدمات المتعلقا بمراجعا الحسابات وضما  
الجوية للم ـــــــــــــــاريع العــالمدــا؛ الــدعم ا/يارل 

ــاريع يعم  و  ــر للبرامم/الم ــــــــ العملدات المناشــــــــ
 العالمدا

انفي  إطار ســــــــــــندال للحد من مذاطر 
ــالمي؛  اـل ـواري عــلى اـلمســـــــــــــــتوي اـلعـــــ

عــنـ  اــنســـــــــــــــيــك وكيارة جــيــوي مــنــع الــ 
الجنســــــــي والجنســــــــاني والتفــــــــدل له؛ 
ــد  ــا الـقـــــــدرة عـلـى ســــــــــــــــــ اـعـزيـز/اـنـمـدـــــ
االحتداجات ا/ضــافدا المفاجةا؛ انمدم 
حــــوار حــــ ــــومــــي يولــــي فــــي مــــجـــــــال 
الســــداســــات على الفــــعيد العالمي في 
سدا  المؤامر الدولي للس ا  والتنمدا، 
ومتــابعــا واســــــــــــــتعراض أ(ــداف التنمدــا 
ــتداما؛ التوامـــــــو على الفـــــــعيد  المســـــ

ــاـلمـي  ــاـنـيـين واـلمـجــتمـع اـلعـــــ مـع اـلـبرـلمـــــ
المـدني؛ اقـديم يعم ميـداني ا ميلي في 
المجاالت التي ال ي و  فييا ( ا الدعم 
متاحا على المســــــــــتوي ا/قلدمي، ينجزا 
ــا  ــا؛ وم تـ ــا التقندـ ــو من: ال ــــــــــــــؤنـ مـ
ال ـــؤو  ا/نســـاندا؛ وشـــؤنا الســـداســـات 
ــتراادجدات؛ وشـــــؤنا االافـــــاالت  واالســـ

ات وال ــرامات االســتراادجدا؛ وفرع  دم
الم ـــــــــــــتريات؛ وم تا االافـــــــــــــال في 

 أييس أبابا

ا التقيدم؛ وم تــا ا/مــدايات؛ وشــــــــــــــؤنــ 
 ورامم الطوارئ؛ وشؤنا االافاالت

التنســـــــيك والعملدات المؤداريا 
وين الوكـــــاالت؛ التفــــــــــــــــــدل 

أل مات؛ للحاالت ا/نســــاندا وا
إعـداي التقـارير العـالمدـا؛ إيارة 
الم ـــــــــاريع العالمدا من أجو: 
ــايير  ــد ومعـ ةأ  وضــــــــــــــع قواعـ
ــا  ــاركـ عــــالمدــــا؛ ةب  الم ـــــــــــــــ
الســــــــــــــدــــاســــــــــــــدــــا، والحوكمــــا، 
ــانـــــــات؛ ة   الــتــمــ ــيــن  والــبــدـــــ
ــايل للمرأة؛ ةي  إنياء  االقتفــــ
ــاء والفتدات؛  ــد النسـ العن  ضـ
ةه  الســـــــــــــــــــــــالم واألمـــــــــن، 

 واالستجابا ا/نساندا

 عاونالجايوىنالقطحم: دا التنمداأن طا فعال

اركيز وجوي الم ــــااــــا القطريــــا على البرامم 
القطريا االســتراادجدا ةمــداغا وثدقا البرنامم 
القطرل والم ـــــــــاركا في عملدا وضـــــــــع إطار 
عمــو األمم المتحــدة للمســـــــــــــــاعـدة ا/نمــا دــا ؛ 

 ضما  جوية البرامم

 عاونالجايوىنالقطحم:

نمراؤ(م الوطنيو ، نواب الممثلين ةأو 
ومســــاعدو الممثلين  ال ين ي،ــــطلعو  
وـــــــدور فـي مـجـــــــال وضــــــــــــــع الـبـرامـم 

 وا/شراف علييا واوجيييا إجماال

  :عاونالجايوىنالقطحمن

نواب الممثلين ال ين ي،ــــــــطلعو  ودور 
في مجال وضـــــــــــع البرامم وا/شـــــــــــراف 
ــا إجـمـــــــاال؛ مـوظــفو  ــا وـاوجـيـيـيـــــ عـلـيـيـــــ
ــاالت؛ مـوظــفو  مـذـتـــــــارو   االافــــــــــــــــــ

 د والتقيدممعنيو  بالرم

 عاونالجايوىنالقطحم:

ـنواب اـلمـمــثـلـين ةأو ـنمـراؤ(م 
ــاعـــــــدو  ــيـــو ، ومســــــــــــــــــ ــنـ الـــوطـ
الممثلين  ال ين ي،ــــــــــــطلعو  
ودور في مجال وضـع البرامم 
وا/شــــــــــــــراف علييــا واوجيييـا 
إجمـــــاال؛ الوظـــــا   المتعلقــــا 
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

ــارـيع التي  ــاـلـبرامـم/الم ــــــــــــــــــ بـــــ
ــال  ا،ــــــــــــــطلع وــــدور في مجــ
ــرامـــم  ــبـ ــى الـ ــلـ ا/شــــــــــــــــراف عـ

 واوجيييا إجماال

 عاونالجايوىناإل ايجي:

نواب المديرين ا/قلدميين ال ين ي،ــــــــــــــطلعو  
ــا  ــال وضــــــــــــــع البرامم واوجيييـ ــدور في مجـ وـ
إجمـاال؛ وضــــــــــــــع البرامم وا/شــــــــــــــراف علييـا 
واوجيييا إجماال؛ المسـت ـارو  التقنيو ؛ يعم 
فعالدا التنمدا على المســتوي ا/قلدمي لبرنامم 

 التعاو  فدما وين ولدا  الجنوب

 ىناإل ايجي:عاونالجايون

ــ يـن  ــديــريــن ا/قــلــدــمــيــيــن الـــــ نــواب الــمـــــ
ي،ــــــــــــطلعو  ودور في مجال وضــــــــــــع 
ــا  ــا واوجيييـ البرامم وا/شــــــــــــــراف علييـ
إجمـاال؛ الـدعم البرنـامجي العـام المقـدَّم 
للم ااا القطريا، بما في الك الرمــــــد 

 والتقيدم

 عاونالجايوىناإل ايجي:

ــ يـن  ــديــريــن ا/قــلــدــمــيــيــن الـــــ نــواب الــمـــــ
وضــــــــــــع ي،ـــــــــــــطلعو  ودور في مجال 

البرامم وا/شــــــــــــــراف علييــــا واوجيييــــا 
 إجماال؛ المست ارو  التقنيو  

 :عاونالجايوىناإل ايجي

ــديـريـن ا/قـلـدـمـيـيـن  نـواب الـمـــــ
اـل ين ي،ــــــــــــــطلعو  ـودور في 
مــــجـــــــال وضـــــــــــــــــع الــــبــــرامــــم 
وا/شــــــــــــــراف علييــا واوجيييـا 
إجمـــــاال؛ المســــــــــــــت ـــــــــــــــــــارو  
ــامجي  ــدعم البرنــــ التقنيو ؛ الــــ
م للم ااا القطريا  العام المقدَّ

 عاونالجايوياننالع لجي/ا   ليجي:

الم ااا المســـــــؤولا عن وضـــــــع الســـــــداســـــــات 
والتوجييــــــات البرنــــــامجدــــــا والتقندــــــا: م تــــــا 
ــاســــــــــــــــات ويعم البرامم؛ م تـــا إيارة  الســــــــــــــدـ
األ مــات؛ م تــا األمم المتحــدة للتعــاو  فدمــا 
وين ولدا  الجنوب، وم تا يعم الم ـــــتريات؛ 

ت األن ــــطا المتعلقا بالنيم المنســــك للتحويال 
 النقديا على نطا  المؤسسا

 عاون ايوىنالجقح:

شـــــــؤنا الســـــــداســـــــات واالســـــــتراادجدات، 
باسـتثناء الموظفين ال ين يسـا(م عمليم 
منــاشــــــــــــــرة في احقيك النتــا م ا/نمــا دـا 
الوارية في الذطا االســتراادجدا؛ م تا 
ال ــــــــــــــؤو  ا/نســـــــــــــــاندــا ةالقدــاية ويعم 
العملدــات ؛ ال ــــــــــــــؤنــا التقندــا ةالقدــاية 

م من المــــديريــــا ويعم  العملدــــات المقــــدَّ
ومن كو فرع ؛ فرع  دمات الم تريات 
ــدة إيارة  ــاية ويعم العملدـــات ؛ وحـ ةالقدـ
الجوية في شـــــــــــــؤنا الذدمات ا/ياريا، 
ــا مع النيم المنســـك  ــاسـ التي اتعامو أسـ
للتحويالت النـقديا لل ــــــــــــــركاء المنـف ين 

 ومع انفي  ال ركاء

 عاون ايوىنالجقح:

ــات شــــــــــــــؤنــــا البرامم؛ شــــــــــــــؤنــــا ا لبدــــانـ
ــد؛ م تا  والتحليالت والتذطد  والرمــــ
الرؤي والســــــــــــداســــــــــــات العالمدا؛ م تا 
ورامم الطوارئ؛ شــــــــــــــؤنــــا ا/مــــدايات؛ 
 -م تـــــا االوت ـــــار؛ م تـــــا النحوي 

 إينوشنتي

 :عاون ايوىنالجقح

شــــــــــــــؤنـــــا البرامم؛ شــــــــــــــؤنـــــا 
ــداســــــات؛ م تا ال ــــــؤو   الســــ
ــاندا؛ المجتمع المدني،  ا/نســـــــ

 ووحدة الم تريات
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

 تلاالنا دشطةناإلدج ئيةنلأل  نالجي   ن-نث دي 

المسا(ما في نمام المنسقين المقدمين؛  المسا(ما في نمام المنسقين المقدمين المسا(ما في نمام المنسقين المقدمين  
م تا ورامم الطوارئ: انســـــيك شـــــركاء 
المجموعات ا/نســــــــــــاندا المعندا بالمداا 
والفـــــرف الفـــــحي والنمافا الفـــــحدا 
والتغــ يــا والتعلدم، إلى جــانــا المنطقــا 
المســــــؤول عنيا على الفــــــعيد العالمي 

 في مجال حمايا الطفو

المســـا(ما في نمام المنســـقين 
المقدمين، شــــــــــــــؤنـا انســــــــــــــيك 
أن طا منموما األمم المتحدة 
ــا  ــااــــ ةالمقر ؛ مـــــــديرو الم ــــ
ــو   ــقـ ــا ـ ــدـــــــا والســــــــــــــــــ ــمـ ــدـ ــلـ ا/قـ

الـــــــــمـــــــــا ـــــــــا مـــــــــن  فـــــــــي 50ة
الت ــــالد  ؛ ممثلو/رؤســـــــــــــــــاء 
ــا قو   الم ااا القطريا والســــــــــ

في الما ا من الت الد  ؛   50ة
أ فا يو انسيك أن طا األمم 
 المتحدة في الم ااا ا/قلدمدا

 ا دشطةناإلداريةن-نث لث 

القداية والتوجيـــه على نطا  
 المؤسسا

الم تــا التنفيــ ل؛ م تــا األ الةدــات؛ م تــا 
أمانا أمين المجلس التنفي ل، باسـتثناء  دمات  

المجلس التنفيـــ ل الواجنــا الســـــــــــــــداي بــال ــامــو 
 والمقدَّما إلى وكاالت األمم المتحدة األ ري 

ــدـير اـلـتـنـفيـــــــ ل؛ مـ ـتـــــــا  مـ ـتـــــــا اـلمـــــ
 األ الةدات؛ م تا ال ؤو  القانوندا

م تـــا المـــدير التنفيـــ ل، بمـــا في الــك 
م تــا األ الةدــات وم تــا ال ــــــــــــــؤو  

 القانوندا

ــا في المقر  ــاييـ ــا   القدـ الوظـ
ــال ا لـتـنـمـدـم وا/يارة فـي مـجـــــ

واعبةـــا المواري وال ــــــــــــــرامـــات 
 االستراادجدا

ــالـدـــــــا  إيارة ال ـــــــــــــــؤو  الـمـــــ
ــا الــمــعــلــومـــــــات  واــ ــنــولــوجــدـــــ
واالافــــــــــــــــــــــــــــــاالت وال ؤو  
ا/ياريـــــــا عـــــــلـــــــى نـــــــطـــــــا  

 المؤسسا

م تـا الذـدمـات ا/يارـيا، بمـا في اـلك م ـتا 
ــدمــــــات  ــدة الذــــ ــا، ووحــــ ــالدــــ إيارة المواري المــــ
الم ـــــــــــتركا على الفـــــــــــعيد العالمي، وم تا 
مراةنا الم ــتريات؛ م تا العملدات؛ الت الد  
المتفــــــــــــــلـــا بـــال ــــــــــــــؤو  المـــالدـــا وا نولوجدــا 
المعلومات واالافــــــــــــــــــاالت وال ــؤو  ا/ياريا 
التي اــــدار مركزيــــا؛ م تــــا ا نولوجدــــا إيارة 
المعلومات؛ م تا الدعم القانوني؛ ال ا ـــــــمو 
ــداي  الت الد  المتعلقا بالذدمات الواجنا الســــــــــ

شـــــــــــؤنا الذدمات ا/ياريا ةباســـــــــــتثناء 
ــا حلول  ــدة إيارة الجوية ، وم تــــ وحــــ

 ا نولوجدا المعلومات

شـــــؤنا ا/يارة المالدا والتنمدم ا/يارل؛ 
ــا الــمــعــلــومـــــــات  ــا اــ ــنــولــوجــدـــــ ــؤــنـــــ شـــــــــــــ

 واالافاالت

وا/يارة، ا ــــمو شــــؤنا التنمدم  
ــومـــــــات  ــلـ ــعـ ــمـ ــدـــــــا الـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــ ـ اـ
واالافـــــــــــــــــــاالت، وال ـــــــــــــؤو  
ــؤو  المـالدـا،  القـانوندـا، وال ـــــــــــ
ــؤو  الميزاندـا، والمرافكت  وشـــــــــــ
الت الد  المتفــلا بالمعلومات 
واالافـــاالت وال ؤو  ا/ياريا 

 التي ادار مركزيا
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

مـا إ لى وكـاالت األمم المتحـدة بـال ـامـو والمقـدد
األ ري، التي اندر  في فةا األن ــــــــــــــطا اات 

 األغراض الذاما

إيارة المواري الن ـــــــــــريا على 
 نطا  المؤسسا

الن ــــــــــــــرـيا المتفــــــــــــــلا ا ـالد  م ـتا المواري  
ــدا في  ــســـ ووظدفا إيارة المواري الن ـــــريا المؤســـ
ــتثناء الت الد  الواجنا  البرنامم ا/نما ي، باســـ
الســـــــداي بال امو لدعم المواري الن ـــــــريا المقددم 
إلى وكـاالت األمم المتحـدة األ ري ةالمـدرمجـا 
ضــــــمن األن ــــــطا اات األغراض الذامـــــا ؛ 

وظفين ا الد  المواري الن ـــــريا المتفـــــلا بالم
والتعلم التي ادار مركزيا؛ مســـــــــــا(ما البرنامم 

 ا/نما ي في لجنا الذدما المدندا الدولدا

 شؤنا المواري الن ريا شؤنا المواري الن ريا شؤنا المواري الن ريا

ــارجـــــدـــــــا  الـــــعـــــالقـــــــات الـــــذـــــ
وال ـــــــــــرامات واالافـــــــــــاالت 
واعبةــــا المواري على نطــــا  

 المؤسسا

شــــــــــــــؤنـا االافـــــــــــــــاالت وال ــــــــــــــرامـات  م تا العالقات الذارجدا والتولدا
ــتراادجدا؛ فرع المجلس التنفي ل؛  االســــــــ
م ااا االافــــــــــــال التابعا لفــــــــــــندو  
األمم المتحـدة للســــــــــــــ ـا  ةبـاســــــــــــــتثنـاء 

 األن طا البرنامجدا 

شـــــؤنا االافـــــاالت؛ شـــــؤنا ال ـــــرامات 
العاما؛ شــؤنا ال ــرامات العاما؛ شــؤنا  
جـمـع األمـوال مـن اـلـقطـــــــاع اـلذـــــــاص 

لمواري الداعما وكقاما ال ـرامات معه: ةا
ألن ــــــــــــــطـا جمع األموال التي اقوم ويـا 
لجنا وطندا أو م تا إقلدمي بعينه في 
إطار األغراض الذامـا ؛ م تا أمين 

 المجلس التنفي ل

ال ــــــــــــــرامـــات االســــــــــــــتراادجدـــا 
والدعوة واالافــــــــــاالت واعبةا 
المواري؛ م تــا أمين المجلس 

 التنفي ل

أمـــــــــن الموظفيـــــــــن وأمامـــــــــن 
 العمو

ــاـلـتنســــــــــــــيك  م تا المنسك األمني ألمنم تا ا مـ ـتـــــــا ـورامـم اـلطـوارئ بـــــ
مـثـــــــا مـع إيارة األمـم الـمـتـحـــــــدة  عـن

ل ــــــــــؤو  الســــــــــالما واألمن وغير(ا من 
ــإيارة  ــا بـ ــدة المعندـ ــانـــات األمم المتحـ مدـ

 شؤو  األمن

 م تا األمن،

ــايير األمندــــــا  ــال للمعــــ االمتثــــ
 الدندا للعمو
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

ــا  ا/شــــــــــــــراف على الم ــــااـ
ــا  ــا وكيارايـ ــا/القطريـ ــداندـ الميـ

 واقديم الدعم لعملداايا

 عاونالجايوىنالقطحم:

الميــــام المتعلقــــا بذــــدمــــات القدــــاية والتمثيــــو 
ــا  والذــــدمــــات ا/ياريــــا التي اقــــدميــــا الم ــــااـ
القطريــا إلى البرنــامم ا/نمــا يت و(ي اــد ــو 
ضمن ميام الممثو المقدم على أسان التفرغ، 

 ا ــــــــمو بعد ففــــــــو يور المنســــــــك المقدم؛ ال
ا ـالد  ميـام الذـدمـات التي اقـدميـا الم ـاـاا 
القطريا إلى البرنامم ا/نما ي الم ـــــــــــار إلييا 
أعالا ا ــــالد م الذــــدمــــات الواجنــــا الســـــــــــــــــداي 
مـا إلى وكـاالت األمم المتحـدة،  ـبال ـامـو والمـقدَّ
التي اندر  في فةا األن ــــــــــطا اات األغراض 

 الذاما

 عاونالجايوىنالقطحم:

ا يلي: ميــام يعم الت ــالد  ال ــاملــا لمــ 
عملدـات الم ـااـا التي ي،ــــــــــــــطلع ويـا 
ــاعـدو   ــا قو  والمســــــــــــ الممثلو  والســــــــــــ
ال ــــــــذفــــــــيو  للممثلين غير المرانطا 
مناشرة بالدعم البرنامجي ةمثو وظا   
مدير العملدات/مدير العملدات الدولدا، 
ــال ـــــــــــــــؤو   ــا بـــــ ــا ــ  الــمــتــعــلــقـــــ والــوظـــــ
المــالدــا/ا/ياريــا، وبع  وظــا   يعم 

 ت والمواري الن ريا ا نولوجدا المعلوما

 عاونالجايوىنالقطحم:

الت ــالد  ال ــاملــا لمــا يلي: ميــام يعم 
عملدـات الم ـااـا التي ي،ــــــــــــــطلع ويـا 
الممثلو  ومســــــــــــــــــاعــــدو الممثلين غير  
المرانطــا منــاشــــــــــــــرة بــالــدعم البرنــامجي 
ــدير  ةمثــــو وظــــا   مــــدير العملدــــات/مـ
العملدــات الــدولدــا، والوظــا   المتعلقــا 

يـــــا، ويعم بـــــال ــــــــــــــؤو  المـــــالدـــــا/ا/يار 
 ا نولوجدا المعلومات والمواري الن ريا 

 عاونالجايوىنالقطحم:

ــاء  ــا   الممثلين/رؤســــــــــــــــ وظـــ
في   50الم ااا والســــــــــا قين ة

المـا ـا ؛ الت ـالد  ال ـاملـا لمـا 
يلي: ميـــــــام إيارة العملدـــــــات 
غير المرانطا مناشـــــــــــرة ودعم 
ــارـيع ةمـثـــــــو  اـلـبرامـم/اـلم ــــــــــــــــــ
وظـا   مـدير العملدـات/مـدير 

، والوظــا   العملدــات الــدولدــا
ــال ــــــــــــــــــؤو   ــا بـــــ الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــ
المـــــالدـــــا/ا/ياريـــــا، ووظـــــا   
يعم ا نولوجدـــــــا المعلومـــــــات 
ــمو جزء   ــريا  ا ـ والمواري الن ـ
ــدعــــم ا/يارل ويعــــم  مــــن الـــــ
ــاشـــــــــــــــــر  الــــعــــمــــلــــدـــــــات الــــمــــنـــــ

 للبرامم/الم اريع

 عاونالجايوىناإل ايجينو ايوىنالجقح:

ةدـــاية الم ـــااـــا ا/قلدمدـــا والمرامز ا/قلدمدـــا، 
ميــام التمثيــو والميــام ا/ياريــا، بمــا في الــك 

التي ا ـمو ميام يعم العملدات ا/قلدمدا غير 
 المرانطا مناشرة بالدعم البرنامجي

 عاونالجايوىناإل ايجي:

 :الت الد  ال املا لما يلي

ــا ـقـيـيـم  ــديـريـن ا/قـلـدـمـيـيـن وســــــــــــــــــ الـمـــــ
ومساعدييم ال ذفيين، با/ضافا إلى 
مســـــــــــــاعدييم الذامـــــــــــــين؛ ميام اعبةا 

افـــــــــــــــاالت واألمن والميـام المواري واال
المتعلقا بالمواري الن ـــــــــــــريا؛ ميام يعم 
عملدات الم ااا غير المرانطا مناشرة 
بـالـدعم البرنـامجي ةمثـو وظـا   مـدير 
العملدــات الــدولدــا، والوظــا   المتعلقــا 

 عاونالجايوىناإل ايجي:

 ل املا لما يلي:الت الد  ا

منــار المســــــــــــــؤولين في كــو م تــا من 
الم ـــــــااـــــــا ا/قلدمدـــــــا ةمثـــــــو المـــــــدير 
ا/قلدمي، ور دس العملدــــات ا/قلدمدــــا  

 وأفرقا العملدات

 :عاون ايوىنالجقح
ــا يلي: المركز   ــاملــــا لمــ ــالد  ال ــ الت ــ

 العالمي للذدمات الم تركا

 عاونالجايوىناإل ايجي:

ــااــــــا  ــا   مــــــديرل الم ــــ وظــــ
ــيـــن  ــقـ ــا ـ ــدـــــــا والســــــــــــــــــ ــمـ ــدـ ــلـ ا/قـ

المــــا ــــا ؛ الت ــــالد   في 50ة
ال ـــاملـــا لمـــا يلي: ميـــام إيارة 
الـعـمـلـدـــــــات غـيـر الـمـراـنـطـــــــا 
ــاريع/  مـناشــــــــــــــرة ـودعم الم ــــــــــــ
البرنــامم ةمثــو وظــا   مــدير 

وظـا   المتعلـقا العملدـات، وال
بال ـــــــــؤو  المالدا، وال ـــــــــؤو  

 ا/ياريا، والم تريات 
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

بال ـــــــــــؤو  المالدا/ا/ياريا، وا نولوجدا 
 المعلومات، وما إلى الك 

:نعاونالجاميوىنالقطحمنوعاون اميوىنالجقحن الت الد  غير المت ررة
االســــتثمارات االســــتراادجدا لدعم اســــريع وايرة 

  أياء 1ة :انفيــــ  البرامم وتحســــــــــــــين مــــا يلي
نموا  األعمال: ةأ  إنجا  الم اريع واسترياي 

ــالد ؛ ة ــاءة من حيـــث الت ـ ــالدـــا وال فـ ب  الفعـ
ــدمـــات  ــالذـ ــا بـ الت لفـــا؛ ة   التراينـــات المتعلقـ
الت غيلدا المقددما إلى منموما األمم المتحدة؛ 

  االوت ار على مســــــــــتوي نموا  األعمال، 2ة
مثو اقديم  دمات اســــــــــــــت ــــــــــــــاريا بمقاوو في 

 الم ااا القطريا، واجمدع الذدمات

 ال ينطبك ال ينطبك 

 أدشطةنالح  بةنوالي قلنالجايقاانن-نرابع 

الرقـابـا والتحقك على نطـا  
 المؤسسا

ــابـــــات  م تـــــا مراجعـــــا الحســــــــــــــــ
والـتــحــقــدــقـــــــات؛ مـ ــتـــــــا الـتــقـيـدـم 
المســـــــتقو؛ أمين الممالم؛ مجلس 
ــابــــات، ووحــــدة  مراجعي الحســـــــــــــــ

 التفتدش الم تركا

م تـــــا  ـــــدمـــــات مراجعـــــا الحســــــــــــــــــابــــات 
والتحقيك؛ م تـــــا التقيدم؛ مجلس مراجعي 

 دة التفتدش الم تركاالحسابات، ووح

ــابات  م تا المراجعا الدا لدا للحســــــ
 والتحقدقات؛ م تا التقيدم

م تا  دمات التقيدم ومراجعا الحسابات 
 المستقلا؛ مجلس مراجعي الحسابات

 ا دشطةنذاتنا غحاضنالخ صةن-نخ  ا 

ــيـــك  االمتثال للمعايير األمندا الدندا للعمو استثمارات رؤون األموال ــقـ ــحـ ــدـــــــا اـ ــولـــوجـ ــنـ ــ ـ ــتـــحـــول فـــي اـ الـ
المعلومات واالافــــاالت، االســــتثمارات 
األمندـــا ل،ــــــــــــــمـــا  االمتثـــال للمعـــايير 

 األمندا الدندا للعمو

ا؛  حلول انمدمدــــا مــــدعومــــا ا نولوجدــــد
ــدا اعتمايات للم ااا من أجو  اذفـ
ــا الـــدندـــا  ــايير األمندـ ــال للمعـ يعم االمتثـ
ــايرات الـ ـفـــــــاءة  لـلـعـمـــــــو؛ اـمـويـــــــو مـنـــــ

نفقات الرأســــمالدا ا/ي ولوجدا واغطدا ال
 المرانطا بإيارة المناني

ــا  احقيك التحول في ا نولوجدـ
 المعلومات واالافاالت
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

جمع األموال من القطـــــــاع 
 الذاص

ا ـــمو أن ـــطا شـــؤنا جمع األموال من     
القطاع الذاص وكقاما ال ــــــــرامات معه 
واحتدـاجـاايـا التقـديريـا من المواري لـدعم 

ــا  ــدية اقوم ويــــ ــايرات محــــ ــا  منــــ اللجــــ
الوطندـا وم ـااـا اليوندســــــــــــــ  القطرـيا 
لجمع األموال من القطــــــاع الذــــــاصت 
ــُتعرض األن ـــــــــــطا المتعلقا وتنفي   وســـــــــ
 طــــا اليوندســــــــــــــ  لجمع األموال من 
القطاع الذاص وكقاما ال ــــــــرامات معه 

ــتــــرة  ــفــ ــلــ ــاي  2021-2018لــ ــمـــــ ــتــ واالعــ
المذفــــــــــــــا لتغطدـا االحتدـاجـات من 
ــا على  المواري اات الفــــــــــــــلـــا ســــــــــــــنويـ

 نفي ل للموافقا عليياالمجلس الت

  

غير الـــــك، بمـــــا ي ــــــــــــــمـــــو 
  دمات الم تريات

ــؤنـــــا ا/مـــــدايات  ـــــدمـــــات      اـــــدير شـــــــــــ
ــتريـــات بـــالندـــابـــا عن الح ومــات  الم ـــــــــــ
وال ــــــــــــــركـــــــاء اآل ـرـين ـلـت ـمـيـــــــو ـورامم 
اليوندسـ ت واتدي ( ا الذدمات لل ـركاء 
ــول على منتجات معينا  إم اندا الحفــــــــ

إم اندا وت لفا منذف،ــــــــا، مما يتدي ليم  
 اعزيز النتا م البرنامجدا

  

اـلعـمــلدـــــــات غــير اـلمــتعــلقـــــــا  
 ووكاالت بعينيا

منلوك التنا   نالجي   نا خحى:ن  ال ع نالجق َّ

يعم الميزاندا المؤســـــــــســـــــــدا لبرنامم متطوعي 
األمم المتحــــدة، ومــــــــــــــنــــدو  األمم المتحــــدة 
للم ــاريع ا/نتاجدا؛ الذدمات المقددما مناشــرة 
لوكـاالت األمم المتحـدة ال ــــــــــــــري ـا في إطـار 
ـقا مـا األســــــــــــــعـار العـالمـدا وـقا مـا األســــــــــــــعـار 
المحلدا والتراينات المتعلقا باافاقات مســـــــــتوي 

فـــــا، وك ـــــوف الذدمات: الذدمات ال مذفـــــَّ
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 (يةا األمم المتحدة للمرأة  اليوندس  مندو  األمم المتحدة للس ا  البرنامم ا/نما ي

المرانـــات، واألمن، والمـــدفوعـــات، والموظفو  
الفنيو  المبـتد و ، والم ــــــــــــــترـيات، والـتدريا، 

 وكيارة االستحقاقات، والسفر 

 :عاونالجايوىنالقطحمن

ا الد   دمات الدعم الواجنا الســداي بال امو 
مــا من الم ــااــا القطريــا إلى وكــاالت  والمقــدد

ــام األمم المتحــــدة األ ري؛ ال  ا ــــــــــــــمــــو الميـ
المتعلقــا بذــدمــات القدــاية والتمثيــو والذــدمـات 
ا/ياريـــا التي اقـــدميـــا الم ـــااـــا القطريـــا إلى 
البرنامم ا/نما ي، والتي اد و ضـــــــــــمن ميام 
الممثو المقدم على أســــان التفرغ، بعد ففــــو 

 يور المنسك المقدم

 عاون ايوىنالجقح:

ا الد   دمات الدعم الواجنا الســداي بال امو 
ما من المقر إلى وكاالت األمم المتحدة والمقدد 

األ ري؛ ال ا ــــــــــــــمـو ا ـالد   ـدمـات م تـا 
مــــا إلى البرنــــامم  الذــــدمــــات ا/ياريــــا المقــــدد
ا/نما ي المتفــــــــــــــلا بمديريا م تا الذدمات 
ا/ياريـا، وم تـا إيارة المواري المـالدـا، ووحـدة 
الذدمات الم ــــــــتركا على الفــــــــعيد العالمي، 

علومـــات، وم تــا وم تـــا ا نولوجدـــا إيارة الم
ــتريات؛  الدعم القانوني، وم تا مراةنا الم ـــــــــــ
وم تا العملدات؛ الت الد  المتفلا بال ؤو  
المالدا وا نولوجدا المعلومات واالافــــــــــــــــاالت 
وال ــؤو  ا/ياريا التي ادار مركزيات ال ا ــمو 
ك للتحويالت  األن ــــطا المتعلقا بالنيم المنســــد

 النقديا على نطا  المؤسسا

 
 م المتحدة للمساواة وين الجنسين وام ين المرأةتالبرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛ اليوندس : منمما األمم المتحدة للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة: (يةا األم :المذتفرات
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نالث لثالجحفلن
اةننن نلاجع التناالفيحاضيةنالسيحدادناليك ليفحا ب تن رصَّ

 
 ةبآالف يوالرات الواليات المتحدة 

 اليوندس  البرنامم ا/نما ي  
ـــدو  األمم  ــنـــ ــ ــــ ـــ مـــ

 المتحدة للس ا 
ــم  ــ ــا األمـــ ــ ــةـــ ــ ــيـــ ــ (ـــ

 المتحدة للمرأة 
 2019-2018 2021-2018 2021-2018 2021-2018 استذدام المواري       

 800,0 444,1 1 420,3 6 749,8 2 المواري العاييا 1 أل 
 960,0 325,1 2 550,6 17 140,7 21 المواري األ ري 2 أل 
 760,0 1 769,2 3 970,9 23 890,5 23 المجموع 
رنلاجواردن-ن1 نحا بناللابةنالجئويةناليل سميةن ننالجواردنالع ديةنوالجواردنا خحىنحا ناالسيخ امنالجقحَّ

 في الما ا 45 في الما ا 38 في الما ا 27 في الما ا 12 المواري العايياالنسنا التناسبدا من  1 باء
 في الما ا 55 في الما ا 62 في الما ا 73 في الما ا 88 النسنا التناسبدا من المواري األ ري 2 باء
ناسيبع دناليك ليفنالجيصاةنب لجه منالجي اخاةنالب لغةنا هجية(حا بن سجوعنتك ليفناإلدار نوتك ليفنا دشطةنذاتنا غحاضنالخ صةنالق باةنلاجق ردةن) عنن-ن2

 405,6 708,2 455,5 2 443,1 2 الميزاندا المؤسسدا جدم
      مطروحا  منه 

 (104,4) (140,3) (721,9) (507,0) أن طا فعالدا التنمدا 1 جدم
 (7,6) (23,6)  (275,7) األن طا اات األغراض الذاما غير قاولا للمقارنا 2 جدم
 (54,4) (16,6) (49,3) (86,0) انسيك األن طا ا/نما دا لألمم المتحدة 3 جدم
 (86,6) ة  (167,9) ةب (198,6) ةأ (171,8) الميام ا/ياريا المتدا لا النالغا األ(مدا 4جدم 
 (2,1) (8,1) (4,0) (7,2) ميام الرقابا والتحقك المتدا لا النالغا األ(مدا 5 جدم
ن150,5ن351,7ن481,7 1ن395,4 1نالجازاديةنالجؤسايةنالخ ضعةنالسيحدادناليك ليفنن-الجسجوعننن
رنلاجواردنالع ديةنوالجواردنا خحىنن2الخطو ننأخمنالجماغنالج اوبنفين-ن3 نوتقايجهنب ليل س نوفق نلجايوي تناالسيخ امناإلجج لينالجقحَّ

ــترياي الت الد  على   4 جدم: 1 ةجدم - جدم = يال ــعا السـ ــدا الذاضـ ــسـ الميزاندا المؤسـ
 150,5 351,7 481,7 1 395,4 1 أسان المنيجدا المعتمدة

 68,4 134,8 396,9 160,6 النسنا التناسبدا للمواري العاييا من الميزاندا المؤسسدا يال x 1 باء = 1 (اء
 82,1 217,0 084,8 1 234,8 1 األ ري من الميزاندا المؤسسداالنسنا التناسبدا للمواري  يال x 2 باء = 2 (اء
نفينالج ئةن9,4نفينالج ئةن10,3نفينالج ئةن6,6نفينالج ئةن6,2نالجع اناالفيحاضين(2ننه ءنن-ن2نن)ألفن/نن2ننه ءن=ننواو

 
ل ميام   ةأ   ـــلا بميام ا/يارة المتدا لا النالغا األ(مدا امود ـــ ـــطا التالدا:المواري العاييا المتفـــ ـــ ـــتوي القطرل: القداية والتمثيو ‘  1’  القداية وا/يارة المتعلقا باألن ـــ ـــ على المســـ

ــان التفرغ ؛ ةأل  ــتوي ا/قلدمي: القداية والتمثيو ةأل الم ااا ا/قلدمدا   ‘2’  ميما الممثو المقدم على أســـ ــتوي المقر: القداية والتوجده على ‘  3؛ ’على المســـ على مســـ
 ــؤو  التنفي يا وم ااا األ الةدات ؛ ال ــؤو  المالدا، وا نولوجدا المعلومات واالافــاالت، وال ــؤو  القانوندا، والرقابا على الم ــتريات، وال  نطا  المؤســســا ةالم ااا

ت، واالافــاالت واعبةا المواري ا/ياريا، وكيارة المواري الن ــريا، وأمن الموظفين والمناني على نطا  المؤســســا ةم تا الذدمات ا/ياريا ؛ العالقات الذارجدا وال ــراما
 على نطا  المؤسسا ة م تا العالقات الذارجدا والتولدا ت

ــــــدا ةب   ــــــمو ميام القداية الر دســـ ــــــتذدما لتمويو ميام ا/يارة المتدا لا النالغا األ(مدا التي ا ـــ ــــــتوي المواري العاييا المســـ ــــــاء  يمثو ( ا المبل  مســـ التالدا: ميام جمدع رؤســـ
 لمقر، المفنفا على أنيا من الميام ا/ياريا، وميام جمدع رؤساء الم ااا في الم ااا ا/قلدمدا والقطرياتالم ااا/ال عا في ا

ــند  الت الد  والميام المتدا لا النالغا األ(مدا في إطار ميزانيته ال ة    ــلا عن افــ ــ ا  بانتمام معلومات مففــ ــندو  األمم المتحدة للســ مت املا ةآ ر المعلومات يقدم مــ
  ت2، المرفك DP/FPA/2020/5ا في الوثدقا متاح

ـــــ : منمما األمم المتحدة للطفولا؛ (يةا األمم المتحدة للمرأة: (يةا األم :المذتفرات ـــــاواة وين الجنـســـــــ البرنامم ا/نما ي: ورنامم األمم المتحدة ا/نما ي؛ اليوندســـ ين م المتحدة للمســـ
  وام ين المرأةت

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2020/5
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نالجحفلنالحابع
نشححنالجصطا  تنن

 
نفئ تنتصليفناليك ليف:نن

ا ــمو الت الد  المتفــلا بالبرامم وبسن ــطا فعالدا التنمدا التي اســيم  ا دشمطةناإلدج ئية: ةأ  
 في احقيك النتا م ا/نما دا بفعالدا وا و  ضروريا ليا، والك على النحو التالي:

(ي األن ــــــــــــــطـا والت ـالد  المتفـــــــــــــــلا ويـا التي اعزي إلى عـنامــــــــــــــر ورـنامجـدا  المحا  : ‘1’ 
ــيم في احقيك ال أو ــاريع محدية، والتي اســـــــــــ نتا م ا/نما دا الوارية في وثا ك البرامم م ـــــــــــ

 ؛القطريا/ا/قلدمدا/العالمدا أو في غير(ا من التراينات البرامجدا

(ي ا الد  األن طا اات الطابع االست ارل في مجال السداسات  أدشطةنفع ليةناليلجية: ‘2’ 
كيز المنمماتت والتقني والتنفي ل الال ما لتحقيك أ(داف البرامم والم ـاريع في مجاالت ار 

و(ـ ا المـد الت ضــــــــــــــروريـا لتحقيك النتـا م ا/نمـا دـا، و(ي غير مـدرجـا في عنـامــــــــــــــر 
ية في وثا ك البرامم القطريا أو ا/قلدمدا أو العالمدا؛  ورنامجدا أو م اريع محدَّ

ا ــــمو األن ــــطا والت الد  المتفــــلا   أدشممطةنتلاممالنا دشممطةناإلدج ئيةنلأل  نالجي   : ةب  
 انسيك األن طا ا/نما دا لمنموما األمم المتحدة؛ التي ادعم ويا

ا ــــمو األن ــــطا والت الد  المتفــــلا ويا التي اتمثو ميمتيا الر دســــدا   ا دشمممطةناإلدارية: ة   
ــيــــيا وسالمتيات وا مو ( ا األن طا التوجده التنفي ل، والتمثيو، والعالقات  في ــ ــو ــــوجــ ــم اعزيز (ــــويا المنمما واــ

، واالافــــاالت المؤســــســــدا، وال ــــؤو  القانوندا، وا نولوجدا المعلومات، وال ــــؤو  المالدا، الذارجدا وال ــــرامات
ــنَّ  الت الد  ا/ياريا باعتنار(ا ا الد  مت ررة وا الد   والتنمدم ا/يارل، واألمن، والمواري الن ــــــــــريات وافــــــــ

 ؛غير مت ررة

المتفــــلا ويا التي ادعم ا ــــمو األن ــــطا والت الد     أدشممطةنالح  بةنوالي قلنالجامميقاان: ةي  
 ميام المراجعا والتحقدقات المستقلا وميام التقيدم المؤسسي؛

ــلا ويا:   ا دشمممممطةنذاتنا غحاضنالخ صمممممة: ةه   ا ــــــــمو األن ــــــــطا والت الد  التالدا المتفــــــ
م لمؤسسات األمم المتحدة األ ريت2االستثمارات الرأسمالدا؛ ’ ‘1’  ‘ الذدمات التي اقدَّ

اعتبر منيجدا اســــــــــــــترياي الت الد  أنه ال ود من انفي  جزء محدوي   جي اخاةنالب لغةنا هجية:الجه مناإلداريةنال
من ميام ا/يارة وميام الرقابا والتحقك المســــتقلين باعتنار(ا جزء  ال يتجزأ من وجوي واليا المنممات والنيوض 

مواري العاييات وي ــــــــار إلييا ويا، بفــــــــرف النمر عن حجم انفي  البرامم، ومن ثم وجوب اسمين امويليا من ال
 باعتنار(ا ميام متدا لا بالغا األ(مدات

ولتقدير حجم الميام المتدا لا النالغا األ(مدا بطريقا واضـحا، اسـتذدم الوكاالت المنامـا القداييا  
الر دســــــــدا، على مســــــــتوي المقر، وعلى المســــــــتويين ا/قلدمي والقطرل، التي ا ــــــــ و جزء  من فةات افــــــــند  

 المتعلقا با/يارة وبالرقابا والتحقك المستقلينتالت الد  
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ا وتطبيك منيجدا اســـترياي   الجع اناالفيحاضممينالسمميحدادناليك ليفنغاحنالجب شممح : المعدل على نحو ما ُيحتســـم
رة و/أو النفقات الفعلدات  الت الد  على الميزاندا المقرَّ

ــاســــي ال ل يقرا المجلس التنفي ل وومــــفه   الجع انالقي سمممينالسممميحدادناليك ليفنغاحنالجب شمممح : المعدل األســ
 النسنا المةويا من الرسوم التي اطبك على الت الد  المناشرةت

المعدل ال ل يقرا المجلس التنفي ل وومــــفه نســــنا مةويا   الجع انالجيب يننالسممميحدادناليك ليفنغاحنالجب شمممح :
  اطبَّك على الت الد  المناشرة، على أسان مفدر التمويوت

المعدل الحقدقي الســـــترياي الت الد  الناام عن مراعاة أثر   الجع انالرعاينالسممميحدادناليك ليفنغاحنالجب شمممح :
 بيك المعدالت المتناينا، بما في الك المعدالت التف،يلدا الموجوية مسنقا، وا/عفاءات الممنوحا كو سناتاط
 


